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ADVERTIMENTS

1. Per la transcripció deis noms propis, personáis i geográfics, seguim la de la Vulgata

llevat de la d'aquells que han passat a la nostra llengua. Quan, pero, s' aparta massa de l'hebreu,

transcrivim aquest darrer. En transcriure el nom del Déu d' Israel emprem la forma Iahué

(amb i llatina, no grega) usada en altres volums. Llevat d' aqüestes excepcions transcrivim

com les edicions llatines, convertint els dígrafs ph en / i ch en qu i la I inicial en J.

2. Els mots o expressions hebrees que alguna vegada ens havem vist precisáis a citar, van

transcrits segons el sistema adoptat a la gramática del P. Ubach : Legisne Thoram? vol. i pág. 2.

3. A les citacions bíbliques, la primera xifra després del punt, o punt i coma, indica

sempre el capítol; les que segueixen la coma, el verset.

4. El tipus cursiu adoptat enmig del text indica que es tracta d'una glossa posterior.

5. Com sigui que tradu'im directament deis textos origináis, les citacions són fetes segons

els textos massorétic i grec. Cal teñir present aquest advertiment, sobretot a les citacions

del llibre deis Salms.

6. En citar, a les notes, un autor, ens referim al seu comentan sobre el punt que s' ex-

plica; altrament, anotem la referencia completa.





DANIEL





INTRODUCCIÓ
TÍTOL I POSICIÓ DINS EL CANON

EL llibre és dit de Daniel, nom pres de l'heroi principal, un jueu Raódeituoi.

de sang noble, el qual, « fet venir» 1 juntament amb altres ccis-

raelites» a la cort del rei de Babilonia, hi jugá un paper de primer

pía durant els regnats de Nabucodonosor, Baltasar, Darius el Meda i

Cirus el Persa.

A TM, 2 Daniel es troba enmig deis llibres de carácter vari anome- Diversa posició

nats Hagiógrafs (en hebreu Kethubim, escrits), entre el llibre d' Ester

i el d'Esdras i Nehemias. A G i V ve immediatament després d'E-

zequiel,
3

potser perqué és el llibre de volum menys considerable de tots

els llibres deis profetes majors.

en el canon.

DIVISIÓ I FINALITAT

De les dues parts de qué consta el llibre, l'una, de carácter histó- Dobiee iemen.

ríe, conté una série d' episodis sobre Daniel i els seus tres companvs

1 ) No es precisa l'any que Daniel fou cridat a palau. Enlloc del llibre no es diu tampoc quan, ni com,

ni on mori. El seu sepulcre és ensenyat a Susa, on no estigué mai en persona ( cf. 8,2). Sobre la introduc-

ció i carácter de la noticia que és dedicada a Daniel en el Martirologi Roma el dia 21 de juliol : « Babilone

S. Danielis prophetae », vegeu alió que diuen els Bolandistes en el volum deis Acta Sanctorum, Propylaeum...

Decembris ( 1940), pág. 299.

2 ) L' ordre deis llibres sagrats vulgaritzat a les Bíblies hebrees impreses és copiat deis códexs més recents

que solien adoperar-se a Alemanya ( Cornely, Introductio in U. T. libros sacros, segona edició, I, pág. 33). En

altres catálegs antics apareixen algunes variacions en la seriació deis kethubim, com és ara al tractat talmúdic

Baba bathra, i3 b
, 14, 1$, i al « Prologus galeatus » de St. Jeroni. Pero Daniel sempre hi és collocat entre els

Hagiógrafs.

3) Un ordre semblant apareix també al canon deis jueus recollit per Melitó de Sardes (mort vers l'anv

194 post Christum ) i al catáleg deis «22 llibres segons els hebreus» drecat per Orígenes. Solament que Daniel

hi és posat abans d'Ezequiel (cf. Migne. P. G. 20, 396; 580 s. ). L'acostament de Daniel ais altres llibres

profétics sembla implicat també per alió que diu Jos. Flavi a Contra Apionem, 1, 8 i a Antiquitales Iudaicae, X,

ji» 7- Compareu, encara, les paraules de Jesucrist a Mt. 24, 15: « quae dicta est a Daniele propbela».
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Hananias, Misael i Azadas (caps. 1-6); l'altra, d' índole visionario- pro-

fética, reprodueix les visions de Daniel (caps. 7-12). G i V hi afe-

A P e ndixs. geixen dos apéndixs : (cap. 13) Susanna, i (cap. 14) Bel i el Dragó

(ultra 3, 24-90). Els episodis están generalment construíts segons

Esquema 1' esquema : motiu, crisi i solució, solució que resulta sempre favora-

ble ais jueus i, consegüentment, a llur Déu Iahué, el qual protegeix

d'una manera tan visible aquells «que l'amen». Les visions fan pas-

sar davant els ulls del lector, com en un film cinematografíe i sense

teñir gaire en compte l'acció de les causes segones, quatre imperis

que s' han de succeir en el domini d' aquest món abans que sigui es-

tablert sobre la térra el reialme de Déu. Comencant per l'imperi babi-

lónic de Nabucodonosor, 1' horitzó historie darrer de les visions és sem-

pre el regnat d'Antíocus Epífanes de Siria, el gran perseguidor deis

jueus (llevat del bloc errátic 12, 1-4, de carácter marcadament escato-

Forma, lógic). En els episodis es parla de Daniel en tercera persona, i tant

ell com els seus tres amics teñen sempre a llur costat el rei del mo-

ment com altre personatge principal. Les visions, en canvi, són redac-

tades en primera persona -solament a la introducció de la primera i de

la quarta visió es parla de Daniel en la tercera persona (7, i-2 a
; 10, 1 )-,

cronología i el rei s' esfuma per deixar sol en 1' escena el vident. Coincident és en

ambdues parts la série deis reis durant el regnat deis quals es desen-

rollaren els episodis i foren tingudes les visions, en el sentit que a

Nabucodonosor segueix en el tron el seu fill Baltasar, a Baltasar Da-

rius el Meda (7, 1
, 8, 1 ), i a Darius el Meda Cirus el Persa ( 10, 1 ),

en temps del qual visqué Daniel també segons 6, 29.

Fmaiiut dd ii, La finalitat del llibre és encoratjar els jueus a suportar sense defa-

llenca les persecucions deis pagans i a restar malgrat tot fidels a llur

religió. L'objectiu és perseguit de dues maneres a la primera part

:

amb la proposició de certs exemples de fidelitat premiada per Déu amb

una salvació miraculosa, i amb la presentació de casos que demostren

palesament la superioritat del Déu d' Israel en ciéncia i poder, de manera

que no solament ell sap tot alió que passa en aquest món, sinó que pot

intervenir-hi d' una manera eficac i hi intervé prácticament quan ho jut-

ja convenient. A la segona part, 1' autor sagrat tracta de sostenir els

fidels en la tribulació fent brillar davant llurs ulls 1' esperanca de la
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inaugurado propera del reialme de Déu sobre la térra, la investidura

del qual ha vist ja conferida a un ésser misterios com « un fill d' ho-

me » que venia sobre els núvols del cel (7, 13-14). En altres parau-

les, la tasca de Daniel era preparar la « resisténcia ideológica», «l'ar-

mament moral» d' Israel, sense els quals totes les altres forces mate-

rials són ineficaces. Per aixó, en oposició a 1' activisme deis Macabeus,

que qualifica de « petit socors » (n, 34), ell predica que la salvació

vindrá «sense la intervenció de má» (2, 34 i 45; 8, 25).

AUTENTICITAT DEL LLIBRE

El llibre es presenta com escrit ais primers anys després de 1' exili o Pm¡ó «adido.

nal.

deis jueus a Babilonia, i com a tal ha estat acceptat per la tradició

jueva, i per la tradició cristiana que 1' ha seguida. Pero semblaría que Díhcuhats.

un document profétic d' aquella época havia d' haver trobat lloc dins

el canon deis profetes clos vers 1' any 200 a. C, i que havia d' ésser

esmentat a 1' « Elogi deis Pares» (Eccli. caps. 44-49) redactat poc

després de l'any 200 a. C. Com explicar, dones, que es trobi de fet

entre els Hagiógrafs, i que el Siracida 1' hagi passat completament en

silenci ?

Per la crítica independent, Túnica explicació possible i plausible de opiniódeucñ-

ticaindependent.

1' enigma seria que en realitat el llibre no hauria vist la llum al segle

VP a. C, sinó que hauria aparegut solament al segle II
on

a. C, més

concretament entre l'any 167, inici de la persecució del cuite jueu peí

rei siria Antíocus Epífanes, i l'any 164 que marca la fi de la dita

persecució amb la rededicació del temple de Jerusalem que 1' autor sa-

grat encara no coneix. Altres proves d'aquest origen posterior serien:

el coneixement defectuós que té Y autor sagrat de la historia de Babilo-

nia i de Pérsia, 1' angelologia que es desenrotllá sobretot durant els

darrers segles abans de Jesucrist, i l'hebreu tarda, arameitzant i barre-

jat amb mots perses i grecs. En el fons, aquesta opinió deis moderns

no és altra cosa que la reproducció de la tesi del neoplatónic Porfiri

(mort vers l'any 304 després de Crist), el qual escriví, diu St. Jero-

ni, contra Daniel « nolens eum ab ipso, cuius inscriptus est nomine,

esse compositum, sed a quodam, qui temporibus Antiochi qui apel-
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latus est Epiphanes, fuerit in Judaea, et non tam Danielem ventura

dixisse quam illum narrasse praeterita» (Comm. in Danielem, prologus).

Refutadó pds Semblant solució de 1' enigma ha estat vivament impugnada pels
conservadora.

exegetes conservadors, tant católics com protestante, els quals s'han

apressat a rebatre els arguments de la crítica independent i a adduir-ne

altres de positius a favor de la tesi dita «tradicional». En el primer

sentit fan remarcar que :

Resp osta ais ar- a), fins a la fi del segle II
on

p. C, el llibre de Daniel era comp-
gumcnts déla

«¡tica: tat pels jueus entre els llibres deis profetes, co que consta per Josep

Flavi que parla de 13 llibres profétics, entre els quals hi havia sense

posícíó en ei cá- dubte també Daniel, per tal com l'anomena c< máxim profeta». La
non,

B • 1

mateixa conclusió es dedueix del canon deis jueus que reporta Melitó

de Sardes, i del catáleg d' Orígenes de «22 llibres segons els Hebreus»,

en el qual Daniel es troba entre Jeremías (amb Lamentacions i Lletra

de Jeremías) i Ezequiel.

ei siiend dei sí- b). Daniel no és l'únic gran home de l'Antic Testament que és

passat en silenci per 1' autor de 1' Eclesiástic. Res no diu tampoc d'Es-

dras, els mérits del qual en la restauració de la teocracia jueva foren

certament grans. Jesús Ben Sirach es comporta en Y « Elogi deis Pa-

res» més com orador, que com historiador,

íes dificultáis c). Baltasar és innegablement presentat com fill de Nabucodonosor.

Pero «fill» no significa pas sempre descendéncia genealógica. Així,

per exemple, el reí Nabonid de Babilonia anomena els reis assiris « pa-

res seus», i Jehú d' Israel és anomenat per Salmanassar III «fill d' Omri»,

la dinastía del qual havia enderrocat. Baltasar, per tant, podia ésser

dit « fill de Nabucodonosor » encara que no fos més que « nebot » -pa-

raula que manca a la llengua hebraica i aramaica-, o simplement suc-

cessor de Nabucodonosor en el tron de Babilonia. El nom de « rei »

que també li és donat no crearía cap dificultat especial, per tal com

consta suficientment que Nabonid, el pare carnal de Baltasar, havia

conferit la dignítat régia al seu fill mentre ell s'estigué a Tema (a

1' Arabia) no per causa de malaltia, sinó per raons d'ordre militar. —
L' enigmátic Darius el Meda, fill d'Assuerus (Xerxes), el qual ocu-

pa el tron a la mort de Baltasar, no seria més que un presta-nom,

sota el qual s' amagaría la personalitat de Gobryas, el general que s'a-

d'ordre historie,
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poderá de Babilonia i administra el reialme en nom del seu senyor

Cirus, o la de Ciáxares II, fill d'Astiages i sogre de Cirus, o la de Cam-

bisses, fill i successor de Cirus, o la d'Astiages II vencut per Cirus. Al-

guns, no obstant aixó, creuen que Darius el Meda no seria altre que el

persa Darius I Hystaspes; pero Dn. 6, i no representaría el text original,

sinó l'obra d'un redactor posterior que havia disposat el text segons

la seva coneixenca imperfecta de la historia de 1' edat pérsica ; de la

mateixa manera la visió del cap. 9 hauria estat atribuida originalment

a 1' any primer del regnat de Cirus. Altres admeten senzillament un

error de copistes, els quals haurien introduit el nom de Darius en comp-

tes del nom de Cirus, com de fet porten G, Sir i Th a 11, 1. — La

dificultat creada per 1' expedició babilónica i captura de Jerusalem 1' any

tercer de Joaquim (Dn. 1,1), quan en realitat Nabucodonosor no

s' hauria apoderat de la capital de Judá fins a 1' any quart de Joaquim

(Jer. 46, 2), s' explicaría peí sistema de datació que Daniel seguiría,

divers del que era adoperat a Jer. 46, 2.
1 La diferent manera de com-

putado 2
faria possible que la presa de Jerusalem hagués estat assigna-

da a l'any tercer o a l'any quart de Joaquim, de manera que no hi

hauria cap error historie en la data de Dn. 1,1.

d). Certament l'argument de la llengua té alguna importancia peí dordre lingms-

que fa a 1' autenticitat del llibre. Pero del moment que no consta en

quina llengua fou redactat origináriament el llibre de Daniel, és impru-

dent de basar-se en al' hebreu arameitzant » del nostre llibre per a di-

1 ) Sobre la interpretació probable del passatge de Jeremias com enunciado de dos fets, vegeu la nota a

Jer. 46, 2. La vinguda de Nabucodonosor a Jerusalem s' hauria realitzat durant l'interval de quatre anys que

anaven de la presencia -o batalla de Carquemis ?- de 1' exércit egipci a les vores de 1' Eufrates, a la derrota

-expulsió definitiva de Palestina?- de Necao l'any quart de Joaquim. Que, en el curs de les seves operacions

militare, Nabucodonosor havia tocat Judá, ho suggereix el testimoniatge de Berosi ( reportat per Jos. Flavi a

Auliij. Iud. X, ii, i i Contra Apionem I, 19), qui parla de presoners jueus, fenicis, sirians i egipcis que el Ba-

biloni hauria confiat a agents seus perqué els deportessin a Babilonia. Pero els presoners jueus podien haver

estat agafats en altres llocs que no eren necessáriament la capital Jerusalem. I el testimoniatge en general re-

sulta suspecte, perqué, entre altres inconvenients histories, suposa la completa conquesta i ordenació d'Egipte

abans que Nabucodonosor regressés a Babilonia per prendre possessió del tron a la mort del seu pare Nabopo-

lassar, de la qual acabava d' assabentar-se a 1' estranger.

2 ) A Assíria i a Babilonia vigia el sistema de postnotació, en el sentit que 1' any en el qual moria un rei

era atribuit al sol difunt, i el primer any del rei nou era 1' any que seguia. A Israel i a Judá tenia curs el sis-

tema de prenotado, en quant el mateix any era atribuit al predecessor i al successor, de manera que práctica-

ment es computava dues vegades. A Dn. 1, 1 es seguiría el sistema jueu de prenotado. En canvi a Jer. 46, 2

s'empraria el sistema babilónic de postnotació (vegeu la nota a Jer. 25, 1 ).

2 La Biblia, vol. XV-II
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rimir la qüestió en litigi. La introducció de mots perses o grecs a la

llengua hebrea o aramaica no es pot restringir a uns límits determi-

náis de temps, donat que el vocabulari acompanyava sovint els sol-

dats i els mercaders en llurs expedicions militars o comerciáis. En es-

pecial els instruments de música haurien pogut ésser manllevats pels

orientáis ais grecs juntament amb llur nom técnic.

En sentit positiu, els arguments que solen allegar els defensors

de 1' opinió tradicional per a provar que el llibre de Daniel és del pro-

feta del segle VT abans de Crist, són principalment dos

:

a) L' índole literaria del llibre. Car a 8, 26 i a 12, 4, Daniel rep

1' ordre d' escriure les seves visions ; a 7, 1 afirma expressament que

ha posat en escrit la seva visió ; a 7, 2-9, 27 i 10, 2- 12, 8 l'autor

parla constantment en primera persona.

b) El testimoniatge de Jesucrist a Mt. 24, 15: « abominationem

desolationis, quae dicta est a Daniele propheta», aliusió manifesta a

Dn. 9, 27.

Pero ambdós arguments valdrien en rigor solament per a aquells

fragments ais quals es fa referéncia i que es fan reconéixer fácilment

com elements en altre temps independents, no per al llibre sencer, so-

bretot en la seva forma actual. I l'ús de la primera persona en parti-

cular podría, en opinió d' alguns exegetes católics, ésser considerat com

una simple forma literaria, talment que 1' autor hauria pogut posar en

boca de Daniel les visions del profeta -salvada, naturalment, llur au-

tenticitat substancial-, de la mateixa manera que ho fa 1' autor del lli-

bre de la Saviesa amb el rei Salomó.

GENERE LITERARI

Carácter especial El llibre de Daniel no és cap coliecció d'oracles com els que tro-

Els episodis. bem ais altres llibres profétics.
1
Deis dos elements que 1' integren, l'un

1 ) En aquest sentit és simptomátic que enlloc del llibre no es doni a Daniel el qualificatiu de « propheta »

(nabf), ni s' apliqui mai a la seva activitat específica el verb « proferitzar » (ithnabe'). Ja en la literatura rabíni-

ca es fa remarcar que Daniel no fou «profeta» (nabi'), sino ho^eb («vident»); amb la qual cosa es volia expli-

car la circumstáncia que Daniel es trobés entre els Hagiógrafs, i no entre els profetes (cf. Bea, pág. 19, n°. 2).

L'adjunció del títol de «profeta» al nom de Daniel a Mt. 24, 15 -al passatge parallel Me. 13, 14 la profecía

resta en 1' anonimat-, suposa 1' apreciació del carácter de Daniel que es manifesta en el canon deis Setanta i en

alió que diu Jos. Flavi (vegeu la nota 3, pág. 13).
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(caps, i, 3, 4, 6, 13 i 14) ni té própiament significado profétíca.

Els mateixos capítols 2 i 5 que enclóuen un cert contingut de predic-

ció, persegueixen en realitat una finalitat d'edificació, no profética.
1

Són tots aquests capítols essencialment narracions de fets extraordinaris,

miraculosos, que miren a ensenyar certes veritats d' ordre religiós ais

lectors. Per Uur finalitat didáctica
;

peí carácter esquemátic de la narra-

ció, de la qual són absents molts detalls que no hauria mancat de

donar un veritable historiador, en especial peí que fa referencia ais a-

nomenats « dos ulls de la historia » que són la cronología i la geo-

grafía
;

per les nombrases dificultáis d' ordre historie a les quals donen

lloc ( el rci Baltasar fill i successor de Nabucodonosor ; Darius el Mi-

da que ocupa el tron de Babilonia a la desaparició de Baltasar, etc.

etc. ) ;
per 1' aspecte de variacions del mateix tema que presenten al-

guns deis episodis (cf. cap. 2 i cap. 4; cap. 3 i caps. 6 i 14), els

capítols damunt dits semblen pertányer a un génere literari especial

que és designat per alguns
2 amb el nom de «narracions Uiures » i per

altres
3 amb el de « ficció histórica». Per a la trama de la narració,

prou 1' autor sagrat s' hauria servit de certes dades manllevades a la his-

toria. Peró no s' hauria preocupat de si eren ben exactes en la forma

que les havia transmeses la tradició o que ell les coneixia, per tal com

no entraven própiament en el seu tema, ni tenien importáncia per a

la finalitat práctica que perseguía.

Bé que de significació profética, el segon element del llibre ( CapS . Les visions.

7-12) presenta, tanmateix, un carácter especial, que el distingeix deis

altres escrits profétics. La segona part de Daniel está, en efecte, for-

mada per una série de visions, que no teñen altre objectiu que reve-

lar 1' esdevenidor. Enlloc no hi apareix tampoc 1' amonestado o repte

del profeta ais contemporanis, que predomina en els altres llibres pro-

1 ) El cap. 2 -i el cap. 5 d' una manera análoga en el fons- mira sobretot a contar de Daniel un prodigi

remarcable. Solament que el prodigi s'acompleix en un «somni», el qual era, justament, de carácter profétic,

i que és interpretat per Daniel d'una manera meravellosa segons el seu gran abast profétic.

2) Jo. Schildenberger O. S. B. Vom Geheimnis des Gotteswortes, pág. 312-313. Una teoria análoga proposen

Miller-Metzinger O. S. B. com el mitjá millor per a solucionar les dificultáis históriques del llibre de Daniel ( In-

troduclio speáalis in Vetus Testamentum, pág. 485).

3 ) A. Feuillet en el Suplement al Diclionnaire de la Bible a propósit del llibre de Jonás, en el qual es tro-

ba també una profecia intercalada dins una historia que persegueix una finalitat didáctica estranya a la profecía,

com passa a Dn. 2 i 5.
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fétics. El descobriment del futur és, encara, a Daniel un fi, no un

mitjá de recolzar les adverténcies moráis i religioses com en els altres

llibres de profetes. I les imatges grandioses en qué es revela l'esdeve-

nidor, necessiten de la paraula interpretadora de 1' ángel que les expli-

ca. Finalment, el quadre de la visió del futur és d'abast universal, i

no solament d' una nació determinada.

Es una apocalip- Totes aqüestes particularitats són característiques de la literatura apo-

calíptica. Per aixó, molts exegetes católics moderns 1 no dubten a col-

locar el llibre de Daniel entre el nombre de les apocalipsis. Per 1' au-

tor corresponent de la «Initiation Biblique»,
2
Daniel és una veritable

apocalipsi, «la primera i més perfecta de les apocalipsis jueves» com

havia dit Lagrange (RB. 1904, pág. 494). Tal és també l'opinió de

la crítica independent, almenys peí que fa a la pertinenca del llibre al

génere apocalíptic. I és alió que suggereix, de fet, el carácter esotéric

de la seva doctrina : el llibre es presenta obertament com un llibre se-

gellat (cf. 8, 26; 12, 9), que comunica revelacions rebudes al temps

de 1' exili i destinades a ésser divulgades a la darreria deis temps, és

a dir, a 1' época de 1' autor veritable. Ho suggereixen, encara, el des-

enrotllament cinematográfic i en certa manera determinista de la histo-

ria, i la intervenció freqüent deis « ángels » que en alguns casos re-

emplacen 1' acció de les causes segones ( cf. la lluita deis « princeps »

a 10, 20).

La seva superio- Malgrat les dessús dites coincidéncies, hom no ha de confondre

Daniel amb les apocalipsis apócrifes que tant abundaren entre els jueus

ais darrers temps de l'Antic Testament. El génere apocalíptic hauria

estat simplement el mitjá de qué s'ha servit 1' autor sagrat per a ex-

pressar el seu pensament, conforme al gust del seu temps. Alió que

constitueix la vera superioritat del nostre llibre i que li dona un rang

a part entre les altres apocalipsis jueves, és el contingut. A diferéncia

d' altres apocalipsis, res no apareix en ell de les fantasies cosmogóni-

1) Góttsberger, Das Buch Daniel, pág. 12; Bigot, a l'article Daniel del Dictionnaire de Theohgie Catholique,

vol. IV
;
Dennefeld, a 1' article Messianisme, ibid. vol. X ; Charlier O. S. B. La lecture chrélienne de Ja Bible,

pág. 158.

2) INITIATION BIBLIQTJE, Introduction a l'étude des Saintes Ecritures, publiée sous la direction de

A. Robert et A. Tricot, París 1939.
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ques o de les estretors nacionalistes que solen desparenear els escrits

d'aquest génere. Daniel anuncia preferentment l'adveniment del rC^FlG Raons: el carác

1 r\ r 1 i i 1111 ter espiritualista

de Déu, del qual es complau a desenvolupar els aspectes més espin-

tuals. El seu organisme rector sobre la térra será d'un ordre a part,

volgut i guiat directament peí cel (cf. 7, 18), i el regne en si és dit

purament i simplement el reialme deis sants (cf. 7, 21). Bé que exis-

tent sobre la térra com els altres imperis que vindrá a reemplazar, el

nou reialme universal i etern será d' un altre ordre puix que no supri-

mirá pas tots els altres reialmes terrenals (cf. 7, 27). Sens dubte, els i universalista,

súbdits d'aquest reialme serán en primer lloc els sants de la Judea,

pero cap barrera no impedirá l'accessió deis gentils (cf. 7, 14; 10, 13

i 20-21). I els jueus mateixos no hi serán admesos en llur qualitat

de filis d'Abraham, sinó en quant són sants. Será un reialme de jus-

ticia, amb qué Déu posará terme al desbordament del pecat (cf. 9, 24).

Daniel, dones, no solament es mostra superior a totes les altres apo- é s e i comP ie

.... 11 -li • 1 • 1
ment de la profe

calipsis jueves, sino que resulta el ventable continuador 1 complement da.

de 1' antiga profecía. Amb l'anunci de la unció d'una cosa santíssima

(9, 29) que, segons ell, ha d'ésser l'acompliment de la profecía ara

ja a son terme, 1' autor del llibre apar com el gran profeta de 1' Església

de Jesucrist (vegeu, encara, la introducció al cap. 12). I sota aquest

punt de vista no es pot negar que 1' Església ha estat més ben inspi-

rada en posar Daniel entre els grans profetes, que no pas la Sinagoga

en deixar-lo entre els Hagiógrafs.

FORMACIÓ DEL LLIBRE

La redacció en llengua distinta, amb qué ens han arribat les dife- Compilaci6.

rents parts del nostre llibre, fa sospitar tot seguit que Daniel no és

cap obra literária sortida d'una tirada, en la forma actual, de la plo-

ma de 1' autor sagrat. I la sospita s'acreix encara en veure la diferen-

cia de volum que presenta TM en relació a G. Si, després, hom exa-

mina detingudament els diversos elements que el componen, resulta

difícil de sostreure's a la impressió que Daniel és, en realitat, un aglo-

merat d'episodis que havien existit independentment, probablement en

forma escrita, ja abans d'ésser reunits un poc mecánicament en el lli-
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bre actual. L'estil diferent, l'ús de certes formules i mots especiáis, i

la presencia d'algunes anomalies ( cf. i, 21; 2, 1 i 49 ; 3, 18 [nota]

etc. ) són indicis inequívocs, que almcnys alguns deis fragments ha-

coms'h»for- vien circulat de primer per separat. Les narracions deis caps. 1-6 (o,

potser millor, caps. 2-6 ) serien documents més antics que 1' autor sa-

grat hauria incorporat al seu llibre, respectant en general llur text, que

hauria completat solament en alguns passatges comptats (cf. 2, 13-23

i 4i b-43). Més tard, altres mans hi haurien afegit les parts deutero-

canóniques (
1' oració d' Azadas i el cántic deis tres joves dins el forn

ardent, de 3, 24-90, i les histories de Susanna, de Bel i el Dragó deis

caps. 13 i 14), que TM no coneix. Les visions deis caps. 7-12 se-

rien 1' obra de Fautor sagrat del llibre de Daniel. Pero, llevat deis caps.

10-12 que constitueixen una unitat formal, les experiéncies profétiques

deis altres capítols (caps. 7-9) no haurien aparegut per escrit al ma-

teix temps, sinó separades Tuna de l'altra. Per a la del cap. 7, 1' au-

tor sagrat sembla que va aprofitar una visió més antiga, la del «fill

d'home» de 7, 9-14, que ell emmarcá d'una introducció i d'una ex-

plicació. Junker
1 ha pretés que 1' autor s' hauria servit també per a

les altres visions de documents anteriors, deis quals era, naturalment,

absent tot el que fa referéncia a Antíocus Epifanes i ais esdeveniments

del temps deis Macabeus. En semblant suposició, ben poc restaría per

ais documents que haurien vist 1' existéncia abans que « Daniel » els

incorporés al seu llibre. D'una má posterior i, probablement, diferent

de « Daniel » s' hauria de considerar la inserció dins 1' obra del profeta

de la pregaría de 9, 4-19. En canvi, seria «Daniel» mateix qui hauria

introduit més tard dins la seva profecía ja escrita el curt fragment es-

catológic de 12, 1-4, que surt evidentment del marc del nostre llibre.

No és fácil de determinar si cal atribuir també a ell la interpolació

deis dos cálculs sobre la duració de la persecució de 12, 11-12. En

tot cas, sembla indiscutible que ni 1' un ni 1' altre no pertanyien a 1' escrit

primitiu, sinó que hi foren afegits posteriorment, en dates successives.

canvis F^te- Publicat el llibre, els escribes o copistes haurien introduit algunes

modificacions accidentáis, com és ara en la forma del capítol 4, el

1) Hub. Junker, Unlersuchungen üher literarische und exegelhche F'róbleme des Buches Daniel, Bonn 1932.
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qual revesteix a TM l'estil epistolar, mentre que a G es presenta com

un edicte. Altres vegades interpolaven unes poques paraules (cf. 2,

28 b-29) o esbullaven -possiblement per incuria- el text del llibre sa-

grat (cf. 7, 11). Pero fou sobretot a les petites introduccions histó-

riques que solen precedir els capitols, que s' exercitá llur activitat mo-

dificadora. Davant les divergéncies que presenten sovint els textos de

les tais introduccions, és difícil de saber quin era el veritable tenor de

1' original en cada cas particular.

LLENGÜES I UNITAT DEL LLIBRE

El llibre de Daniel está redactat en tres llengües diferents :
1' he- Tres lungües.

brea (caps. 1-2, 4
a

i caps. 8-12); 1' aramea (caps. 2, 4
b ~7); la gre-

ga (3, 24-90 i caps. 13-14). El grec de les parts deuterocanóniques

podría explicar-se perqué ens han arribat solament en traduccions, bé

que respecte a Susanna (cap. 13) sigui difícil de dir amb certesa si

1' original era en grec o en hebreu, per raó del joc de paraules con-

tingut a 13, 54-55 i 58-59. El misteri de la diversitat de llengües a Explicados de

la part protocanónica resta, en canvi, insolut, malgrat els esforcos que

hi han esmercat els crítics. A quatre poden reduir-se les nombroses

hipótesis que han estat avancades per a explicar aquest fenomen curios :

a) el llibre hauria estat escrit originalment tot en hebreu; pero amb

el temps s' hauria perdut una part de 1' original, la qual hauria estat

reemplazada per la part corresponent d' una traducció aramea feta abans.

b) el llibre hauria estat escrit originalment tot en arameu, del qual

serien una simple traducció les parts hebrees que presenta TM actual.

c ) el llibre hauria estat escrit en llengües diferents ja des del principi

;

1' autor sagrat hauria tingut les seves raons especiáis per a emprar adés

la llengua hebrea, adés 1' aramea. d) els caps. 1-6 serien un llibre

més antic, en arameu, el qual hauria estat completat més tard per les

visions escrites al principi encara en arameu (cap. 7) i després en

hebreu (caps. 8-12) i, en gracia d' aquesta part hebrea, traduít tam-

bé al seu comencament (1, 1-2, 4
a
) a 1' hebreu.

Que el llibre hagi estat escrit tot en arameu i solament després tra_ Inconvenients.

diíit parcialment en hebreu, és una suposició que semblarien corrobo-
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rar els forts arameismes de la part hebrea. Pero aquest defecte podría

en rigor ésser degut a una altra causa : que 1' autor hagués escrit en

una llengua i que hagués pensat en una altra ! En tot cas, la dita hi-

pótesi deixa inexplicada tant la inserció de l'arameu 2, 4, com la de

l'hebreu 8, 1. Un inconvenint semblant pot objectar-se a la primera

hipótesi, la qual no explica tampoc que s' hagués perdut precisament

tota la part hebrea que va de la conversa deis caldeus amb el rei (2, 4
b
)

La més probable, fins a l'acabament exacte de la visió del capítol 7. Més satisfactoria

resulta la darrera hipótesi, sobretot si es té en compte el procés de

composició del llibre de Daniel. Per la compilació projectada, 1' autor

sagrat s'hauria trobat, de fet, davant documents més antics redactáis

en arameu (caps. 2-6) que ell hauria deixat en general tal com eren.

Per donar-los una certa unitat, els preposá un capítol-introducció en

hebreu, la qual cosa comporta la traducció en aquesta darrera llengua

deis primers versets de la primera narració que eren en arameu 1

(1, 1-2, 4
a
), l'ús de la llengua sagrada devent possiblement, en la se-

va ment, facilitar 1' accés del llibre dins el canon de les Escriptures sa-

grades. Aixó fet, 1' autor hauria completat la seva obra amb altres do-

cuments de la seva ploma en hebreu (caps. 8-12) i un en arameu

(cap. 7), redactat el darrer en la llengua de les narracions probable-

ment perqué el seu escrit enquadrava una visió més antiga (7,9-14)

en llengua aramea. L' ús preferent de 1' hebreu per ais seus escrits pro-

pis s' explicaría en particular per les condicions del temps i peí senti-

ment nacional que animava 1' autor sagrat. Podría ésser també que la

llengua sagrada li hagués semblat més adient al públic de gent ins-

truida i religiosa, a la qual s' adrecaven principalment les visions.

umtat dei íiibre. No obstant la diversitat de Dengues i la diferéncia deis elements

que 1' integren (episodis solts i visions), el llibre vol ésser una unitat

i com a tal és considerat generalment. La seva unitat, pero, no és ni

d'ordre historie ni d'ordre literari. Alió que el fa un, és en realitat el

pensament, el qual disposa les diferents parts de manera a convencer

1 ) La introducció deis caldeus i el comencament de llur diáleg amb un rei no jueu podia semblar-li una

ocasió magnífica per a aturar a 2, 4
a la seva traducció de la part aramea.
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els destinataris de la dominació real de Déu sobre tots els reialmes de

la térra per grans i poderosos que apareguin ais homes d'aquest món.

LLOC DE COMPOSICIÓ I DATA DEL LLIBRE

Per desenrotllar-se a Babilonia i a Pérsia i per 1' ús que hi és fct Procedí deis

i • 1 • . | , episodis.

de mots d' aquesta darrera nació, els episodis semblanen provenir, al-

menys en quant al fons, de la Diáspora de 1' est. Un altre indici, en-

cara, d' aquesta procedéncia podría descobrir-se en 1' ús de la llengua

aramea, en lloc de la llengua hebrea. Les visions, en canvi, suposen i-:«™

¿

e ies v ¡-

sions.

Palestina com lloc d' origen, per tal com no solament s' ocupen de la

sort del Judaisme palestinenc en temps d'Antíocus Epífanes, sinó que

el dit país és pres com punt d' orientació en parlar del nord i del sud

(cf. ii, 5). El llibre com un tot ha d'haver vist, per tant, la llum

a Palestina.

Els episodis no poden ésser deis temps deis Macabeus, Ccir FIO COtl" Data deis episo

dis,

teñen cap allusió ais esdeveniments del temps d'Antíocus Epífanes.

L' actitud de simpatía envers les autoritats paganes que respiren les nar-

racions demana més aviat una época de la historia en qué les relacions

deis jueus amb els qui els dominaven eren passablement bones i pa-

cifiques. Si és lícit argüir del coneixement imperfecte de la historia de

Babilonia i de Pérsia que els episodis revelen, i de la preséncia en al-

gún d'ells de paraules gregues, 1' época en qüestió no hauria d' ésser

cercada gaire més enllá del segle III abans de Crist. Les visions, al- de les visions,

menys en llur forma actual, datarien del temps d'Antíocus Epífanes,

la mort del qual encara no coneixen. La reunió d'ambdós elements, deiwbre

episodis i visions, no hauria pogut aparéixer, en conseqüéncia, després

de l'any 163 en qué desaparegué Antíocus. Pero no s' hauria de col-

locar tampoc gaire abans, per tal com 1' autor sagrat ha viscut indis-

cutiblement la major part de les vicissituds de la terrible persecució

del Seléucida. Aquesta aparició relativament tardana del llibre com a

tal explicaría que Daniel no sigui esmentat a l'elogi deis Pares (Ec-

cli. caps. 44-49) i que no hagi estat enclós dins el canon deis pro-

fetes, sinó collocat entre els Hagiógrafs. Al moment que l'un fou dos

i 1' altre redactat, el llibre de Daniel encara no hauria existit

!
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LA TRADUCCIÓ DELS SETANTA

26

Difereix de tm. El text de G difereix considerablement de TM i de la traducció de

Teodoció (Th). Les diferéncies principáis es troben ais capítols 4-6

i 13-14. Per l'Església deis primers segles del Cristianisme, semblant

discrepancia aparegué com una nota de descrédit contra la traducció

deis Setanta. Per aixó llur text fou rebutjat de la biblia eclesiástica i

reemplacat per la traducció de Teodoció, que era considerada més con-

forme amb la veritas hebraica tan estimada de St. Jeroni, encara que,

de fet, Th s'apartava algunes vegades de TM més que no pas el

menyspreat G. El resultat d'aquest tráete de menys favor va ésser que,

fora d'ús, el Daniel de G ana desapareixent poc a poc de la circula-

do, de manera que fins no fa pas gaire era conegut exclusivament

per un manuscrit del segle XI i per la traducció siríaca de Pau de Te-

lia. Avui dia hom disposa d' un altre testimoni de valor que són els

papirus dits de Chester-Beatty, els quals contenen les parts del text

G de Daniel 3,72-6,18; 7,1-8,27.

Valor critica. Grácies ais treballs de la crítica, el judici desfavorable d' altres temps

tendeix modernament a modificar-se. Certament no es pot pretendre

encara que el text de G tal com el posseím representi exactament 1' o-

riginal sortit de les mans de «Daniel». Pero no es pot tampoc negar

que, en molts casos, la seva llicó resulta de molt preferible a la de

TM, com es comprovará sovint en el curs del comentan. Per on un

hom és autoritzat a suposar que la traducció deis Setanta hauria estat

feta sobre un text més antic que el text massorétic actual i que, en

conseqüéncia, aquest darrer no és pas ben bé el text primitiu del lli-

bre de Daniel.
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CAPÍTOL I

DANIEL AL PALAU REIAL DE BABILONIA

1 Atino tertio regni Ioakim
regis luda, venitNabuchodo-
nosor rex Babylonis in Ie-

'any tercer del regnat de Joaquim, rei de introducdó.

Judá, vingué Nabucodonosor, rei de Babi-
rusaiem, et ODseait eam : , , . T , . í>t i o ir i

2 et tradidit Dominus in ma- loma, a Jerusalem i 1 assetja. '1 el Senyor lhura

Cap. I. Aquest capítol forma com la introducció a la primera part del llibre (capítols

i-6). L' autor hi descriu les circumstáncies de la vinguda de Daniel i deis seus tres companys

Hananias, Misael i Azadas a la cort del rei de Babilonia, escena deis episodis narrats ais ca-

pítols següents (2-6), i la manera heroica amb qué s'hi comportaren davant el perill d' ha-

ver de sollar-se menjant viandes de la taula reial. Es una exhortació indirecta ais jueus a res-

tar fidels a la Llei, ádhuc en els punts de carácter legal o ritual com és ara la qüestió deis

aliments purs i impurs. La salut exuberant deis quatre joves i els dons de saviesa i d'intel-

ligéncia que els acordá el Senyor eren la prova manifesta del valor, ais ulls de Déu, de l'o-

bediéncia ais principis.

vv. 1-2. Capturada Jerusalem, el rei de Judá Joaquim ha de sotmetre's a Nabucodonosor,

qui s'emporta a Babilonia una part deis vasos sagrats de la casa de Iahué. La noticia d'a-

quests dos versets no diu res, almenys explícitament, de la deportació de captius en el sen-

tit propi de la paraula. Probablement 1' autor sagrat no pretenia amb ella altra cosa que fixar

el fons de tot el quadre representat en el llibre de Daniel, que és el de 1' época de l'exili o

expatriació de Judá. L'esment de 1' espoliado parcial del temple de Iahué s' explica per l'e-

pisodi del capítol 5. Hi hagué un temps que fou molt viu 1' interés per la sort deis vasos sa-

grats desapareguts de Jerusalem (cf. Jer. 27,16; 28,3; Bar. 1,8-9).

1. L' any tercer... Els vv. 1-2 semblen reproduir 2 Par. 36, 6-7, combinat en sentit popu-

lar amb 2 Re. 24, 1 on s' afirma que Joaquim fou vassall de Nabucodonosor durant «tres»

anys. Altrament no es té cap altra noticia d'un setge de Jerusalem peí rei de Babilonia l'any

tercer de Joaquim. Les conjectures que hom ha avangat sobre el particular están subjectes a

moltes i greus dificultáis. En la present ocasiono s' especificaría ni el mes ni el dia que co-

mencé el setge de Jerusalem. Peí setge de la ciutat en temps de Sedecias, vegeu 2 Re. 25, 1

;

Jer. 39, 1; 52,4. — Nabucodonosor. Daniel (cf. 2 Par. 36,6) usa la forma menys correcta

« Nebucadnessar », corrent en els llibres d'Esdras, Nehemias i Ester. « Nebucadressar », em-

prat en algunes parts de Jeremías i arreu a Ezequiel, correspon millor al babilónic Nabu-

kudurri-usur (=Nebó, protegeix el molió!). Per la guerra que posá terme al regne de Judá,

Nabucodonosor s'acontentá amb enviar-hi alguns deis seus oficiáis. Ell en persona havia res-

tat a Siria (cf. 2 Re. 25,6; Jer. 39, 5; 52,9). — Rei de Babilonia. Nabucodonosor succeí

el seu pare Nabopolassar l'any quart de Joaquim (cf. Jer. 25, 1). Per tant, el títol de «rei

de Babilonia» li seria donat ara (a l'any tercer de Joaquim) per prolepsi.

2. El Senyor, nom diví usat per Daniel solament ací i al capítol 9. — Lliurá a la seva má
suggeriria més aviat una desfeta de Joaquim, que no pas una submissió tempestiva (cf. Jt.
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a la seva má Joaquim, rei de Judá, i una part nu eius ioakím regem luda,

, , i , i r<w • i i f i
et partera vasorum domus

deis vasos de la casa de Deu, i els dugue a la Dei . et asportavit ea m ter.

térra de Sennaar, a la casa del seu déu : els va- ram Sennaar in domum de¡

, , 7 , , , , , ,
sui, et vasa intulit in do-

sos dugue a la casa del tresor del seu deu. mUm Thesauri dei su¡.

3,10; Jer. 20,4; 21,7; 22,25 etc.). Probablement, pero, la frase no fa més que traduir

en altres termes alió que és dit a 2 Par. 36,6 sobre 1' engrillonament de Joaquim. — Una

part deis vasos. L'ús que n'és fet al banquet de Baltasar (cap. 5) demostra que són com-

presos principalment sota el nom de kelitn els vasos en sentit estríete. Perqué poguessin ser-

vir per a beure-hi el rei i els seus mil dignitaris, els dits vasos havien d'ésser en nombre

bastant considerable, baldament un hom suposi que no tothom tenia el seu vas especial

com ais banquets d'avui dia entre els no orientáis. 2 Re. 24, 13 parla de 1' espoliado

del temple perpetrada en temps de Joaquín, successor de Joaquim. Per la que tingué lloc

l'any de la destrucció de Jerusalem per obra deis caldeus, vegeu 2 Re. 25, 13 ss.
; Jer. 52, 17

ss. — Casa de Déu, expressió freqüent en els escriptors tardans per a designar el temple de

Jerusalem. Els més antics deien gairebé sempre «la casa de Iahué», com és també el cas a

Par. 36, 7. A Daniel, el nom de Iahué no surt més que al capítol 9. — Els dugué. El pro-

nom « els » hauria de referir-se a tot alió que Déu havia lliurat en má de Nabucodonosor,

és a dir, conjuntament a la persona del rei de Judá i a la part deis vasos sagrats que s'a-

caben d' esmentar. Tots ells, rei i vasos sagrats, haurien estat duts a Babilonia per Nabuco-

donosor. Es verament aquesta la idea de 1' autor sagrat? Que Nabucodonosor s'emportá una

part deis vasos sagrats, ho diu també 2 Par. 36, 7. Pero, respecte a la persona del rei de

Judá diu únicament que l'encadená «per fer-lo anar a Babilonia» (2 Par. 36,6), incís que

G i V han tradu'ít « i el dugué a Babilonia. » Si Joaquim fou deportat efectivament a Babi-

lonia, caldria suposar que el seu allunyament de Judá no dura gaire, per tal com regná 1

1

anys (cf. 2 Par. 36, 5). — La térra de Sennaar és un arcaisme (cf. Gn. 10, 10), potser

volgut per tal de recalcar la gravetat de la humiliació infligida ais vasos sagrats : allunyats

violentament de la casa santa de Déu havien anat a raure a la térra de la rebellió i de la

torre blasfema de Babel (Gn. 11, 1 ss.), a la térra del pecat (Zac. 5, 5
ss.). G porta, pe-

ro, «a Babilonia, a la térra de Sennaar»; Sir simplement «a Babilonia», com a 2 Par. 36, 7.

— A la casa del seu déu o deis seus déus. A 2 Par. 36, 7 es diu: al seu byr\, mot que pot

significar «palau» i «temple». La facilitat amb qué hom en disposa durant el banquet del

capítol 5 s' explicaría certament molt millor si Nabucodonosor hagués dipositat els vasos sa-

grats al palau reial, que no pas si els hagués confiáis al tresor d'un temple. Cal, pero, no-

tar que G ha entes el dessús dit mot de 2 Par. en el sentit de temple, i que Esd. 1,7;

5, 14 parla també, com Daniel, de la deposició deis vasos sagrats a «la casa del seu déu».

I és el que sembla més natural tractant-se de vasos sagrats. A Babilonia era particularment

famós el tresor del temple de Bel. Sobre el «gazofilaci» o tresor del temple de Jerusalem,

cf. 2 Mac. 3, 6 ss. ; Me. 12,41; Jo. 8,20. — Els vasos dugué... té tot Taire d'una glossa

destinada a prevenir que el lector no es cregui que el presoner reial, Joaquim, havia estat

també dipositat al tresor d'un temple de Babilonia. La confusió no és possible a 2 Par. 36, 7.

El nostre aclariment resulta, pero, interessant perqué palesa que el seu autor entenia el pro-

nom «els» (dugué) de més amunt del rei de Judá i deis vasos sagrats alhora, de manera

que per ell havien estat deportáis tant els uns com 1' altre.

vv. 3-5. Nabucodonosor dona instruccions a un alt funcionan de la cort per a l'educació
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3 Et ait res Asphenez 3¡ ordena el rei a Asfcnez, el seu cap deis Educado deis ¡o-

praeposito Eunuchorum ut r , ri1 ., T , ves jueus.

imroduceret de fiiüs Israel, eunucs, que íes venir d entre els ñlls d Israel,

et de semine regio et tyran- tant ¿e semenca reial com de famílies nobles,
norum, 4 pueros, in quibus . . r
nuiia esset macula, decoros minyons que no tinguessin cap detecte corporal

d'un cert nombre de joves jueus, de sang noble i inteHectualment prometedors, destinats a

entrar més tard al servei del rei. La suma poc comuna de dots físics, moráis i inteHectuals

que exigía el rei de Babilonia en els possibles candidats, limitava d'una manera extraordina-

ria el camp d'acció del seu oficial.

3. As/ene^, en hebreu
"

Aixpena^, nom de significat inconegut. G porta «Abiesdri», pot-

ser 1' hebreu «Abieser». Prcbablement ens trobem davant una corrupció intencionada del text

primitiu (cf. els vv. 7 i n). — Cap deis eunucs. VD , "]D 2~\ és l'equivalent de D^IDn "ity

del v. 7. El títol denota a vegades un gran oficial, com a 2 Re. 18, 17; Jer. 39, 3 i 13;

unes altres, el guardia de l'harem reial que era un veritable eunuc (cf. Est. 2, 3). Pero,

encara que Asfenez hagués estat un veritable eunuc, no es podría deduir d'aixó que Daniel

i els seus companys fossin -o haguessin d' ésser fets- també eunucs. Nabucodonosor vol joves

que no tinguin cap defecte físic, cosa que no és compatible amb la condició d' eunuc. A Pér-

sia era confiada ais eunucs l'educació ádhuc deis princeps reíais (cf. Rawlinson, Ancient Mo-

narchies, III, 221). A Gn. 37,36, «eunuc» (saris) és usat en el sentit derivat de: oficial

de la cort. Probablement és el significat que té també ací. — Que fes venir. De Palestina,

on encara haurien residit? O bé, deis diferents indrets de Babilonia on s'haurien establert?

El text no ho precisa. Potser el verb «fer venir» no vol dir res més que reunir els candi-

dats en els locáis que els estaven destinats dins el palau reial, sense que impliqués res peí

que fa referencia al lloc de llur «extracció». Que el narrador admeti la presencia de jueus

deportáis a Babilonia, és una cosa més fácil de suposar, que de provar. Al v. 2 no ha dit

pas que 1' any tercer de Joaquim hagués estat exiliat cap jueu - llevat, potser, del rei de Ju-

dá. I els diferents episodis del llibre es descabdellen com si a Babilonia no hi hagués més
: ueus que Daniel i els seus tres companys. Solament ais vv. 6 i 19 és suposada la presen-

cia d' altres filis d' Israel. Pero aquests eren també del nombre deis qui havia «fet venir»

Asfenez. — D' entre els filis d' Israel. Israel és pres en sentit etnológic. Els del reialme de Ju-

dá comentaren a aplicar-se aquesta denominació genérica després de la destrucció del reialme

de les deu tribus del nord o Israel polític. «D' entre els filis d' Israel» és, per tant, equiva-

lent a : d' entre els diferents membres del poblé escollit, independentment de tota divisió ter-

ritorial o de tribu. El prove'iment reial que els afectava era 1' aplicado ais «israelites» de la

¡.Táctica, en ús sobretot a Roma -recordi's el Paedagogium del Palatí-, de fer venir estran-

gers a la cort per donar-los \;na educació « nacional » i preparar-se així futurs vassalls de con-

fianza en els paísos d'origen. El siriá Antíocus Epífanes, entre molts altres que no interessa-

ven d'una manera especial els jueus, féu la seva educació a la ciutat Eterna, on residí cator-

ze anys en qualitat d'hosta ge. — Tant de semenca reial... Les instruccions donades a l'alt

oficial visaven, dones, solament gent israelítica de sang blava, amb exclusió del poblé menut.

D'on es deduiria que Daniel i els seus tres companys eren filis almenys de famílies nobles.

Segons Josep Flavi i St. Jeroni, Daniel hauria estat ádhuc príncep de sang reial. Pero aixó

sembla una simple conclusió treta de 1' amenaca d'Is. 39,7. Per «famílies nobles», l'hebreu

usa el mot partemim, del persa /ratania, que és filológicament afí de nQÓxEQog=nQOTog, pri-

mer, prohom. A la Biblia, aquest mot ocorre solament ací i a Est. 1, 3; 6,9.
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i de bona parenca, i iniciáis en tota saviesa, i
f
?
rma

>
et eruditos omni sa-

, ,
, . ... .

'
. . .

, .
plentia, cautos scientia, et

dotats d íntelligcncia, i versats en les ciencies, i doctos disciplina, et qu ¡

idonis per a estar al palau del rei, i que els en- ppssent stare in paiatio re-
1

. i ti ii 81S > ut doceret eos hueras,

senyés 1 escnptura i la llengua deis caldeus.
5

I et linguam chaidaeomm.

el rei els assigná una ració diaria de la vianda
5 Et constituit e

f
re*

.

ann?-
° nam per singulos dies de

reial i del vi que bevia, en guisa que hom els cibis suis, et de vino unde
• , i i r ii ii • bibebat ipse, ut enutriti tri-

cnes durant tres anys i, a la n d ells, que esti- bus annis, postea starent in

4. En tota saviesa, en qualsevol ram del saber. — Idonis, literalment «en els quals hi ha-

gués forca», en el sentit d' aptitud física i mental, no en el de fortalesa o vigoria corporal,

de eonstitució sólida. — Estar al palau del rei vol dir : prestar servei en el palau reial, esdeve-

nir cortesans (cf. 1 Sam. 16, 22 etc.), no: mantenir-se drets, plantats davant el rei, en sen-

tit físic. La mena de servei que els joves « israelites » havien de prestar a palau no és, pero,

especificat més concretament. —• L' escriptura i la llengua deis caldeus no són específicament

l'escriptura cuneiforme i la llengua babilónica, el coneixement de les quals hauria hagut de

capacitar els joves « israelites » per a 1' exercici de carrees públics dins el reialme « caldeu »

(babilónic). De fet, totes les dignitats que foren conferides ais candidats triomfants obei'ren a

motius d'una altra índole: interpretació d'un somni (2, 47-48), instancia de Daniel (2, 49),

lectura d'una inscripció misteriosa (5, 24-29). La vera finalitat de la instrucció escriptural i

lingüística que havien de rebre els nostres joves, era formar «caldeus», mot que és usat ací,

no en el sentit étnic que té en altres llibres de l'Antic Testament (cf. també Dn. 5, 30;

9, 1 ), sinó en l'accepció especial de: classe instruida entre els babilonis, és a dir, astrólegs,

mágics etc. L'escriptura i la llengua que havien d'aprendre els joves escollits eren, dones,

própiament la llengua i l'escriptura de la corporació deis endevins-sacerdots del capítol 2,

fos quina fos (cf. els vv. 17 i 20). Amb aquesta cultura «caldea» restañen els joves in-

corporats oficialment al gremi deis «caldeus». La qual cosa explica que Daniel i els seus

companys fossin considerats més tard com a mágics (2, 13 ss.), i que el primer sigui cons-

tituit cap suprem deis savis de Babilonia (2,48). Pero la incorporació oficial al dit gremi no

implicava necessáriament la transformado d'un individu en veritable mágic. A un hebreu fidel

com era Daniel, li haurien repugnat encara més les practiques supersticioses d' aquesta gent,

que no pas els menjars de la taula reial que tant abominará (v. 8). Per aixó no és segura-

ment pas casual que el text no faci cap menció de les arts mágiques, que els joves haurien

hagut d'aprendre si haguessin hagut d' esdevenir veritables mágics.

5. Vianda. El mot «pathbag» és d' origen persa. Fora de Daniel, no ocorre en cap altre

llibre de l'Antic Testament. En siríac, «pathbaga» significa: plats molt delicats o exquisits.

Potser en el present passatge vol designar una cosa especial, com és ara llepolies de rei ( cf

.

10, 3). En fer participar de la seva taula els educands «israelites», el rei prenia simplement

al seu compte les despeses de llur sustentado. Una atenció semblant va teñir el rei Evil-Me-

rodac envers el destronat rei de Judá Joaquim quan el va rehabilitar (cf. Jer. 52, 32). —
Tres anys. El text no especifica quants en tenien els nostres joves en aquella ocasió. Entre

els perses l'educació, sota la direcció de mestres reíais, de joves escollits comencava ais ca-

torze anys i terminava pels volts deis disset, época en qué entraven al servei del rei (Plato,

Alciblades I, 37; Xenofon, Cyropea I, 2). Entre els babilonis, el temps d'estudi durava de la

primera jovenesa fins a la virilitat (cf. Meissner, Babylonien und Assyrien II, pág. 327). Per

tant, el període de tres anys correspondria més bé a les condicions deis estudis a Pérsia,
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conspectu regis « Fuerunt mjessin davant el rei.
6
I hi hagué en llur nom-

ergo ínter eos de finís luda, ° °
Daniel, Ananias, Misaei, et bre d' entre els filis de Tuda : Daniel, Hananias,
Azarias. 7 Et imposuit eis ,

praepositus eunuchorum, Misael i Azarias. I el cap deis eunucs els posa
nomina: Danieli, Baltassar: . , t-\ •

i r» i
. n

Ananiae, Sidrach: Misaeii, noms, i posa : a Daniel Baltasar, i a Hananias Si-

que no pas a les que vigíen a Babilonia. Pero cal no oblidar que, en el nostre cas, es trac-

tava de joves de qualitats poc ordináries (cf. el v. 4).

vv. 6-7. Introdueix els protagonistes del llibre. No s' indica, pero, ni llur ciutat d' origen,

ni llur nom de familia (cf. la nota a 14, 1), ni llur estat de casats o solters, encara que

són descrits evidentment com donzells - per Daniel en particular, manca qualsevol allusió al

seu matrimoni en tot el decurs del llibre. Solament es precisa que eren de la tribu de Judá.

Llur nissaga noble podría fer pensar en Jerusalem com a lloc de llur procedencia.

6. Entre ells, entre els «filis d' Israel» del v. 3. Entre els escollits, que no es diu quants

foren -com no s'ha dit tampoc que foren «fets venir»- n'hi havia, dones, alguns que no

eren «filis de Judá». La distinció entre els uns i els altres és, potser, feta en vista a l'e-

xemple de fidelitat a la Llei, que segueix. Els de « Judá » es preaven de més observants de la

Llei, que no pas els d'« Israel» (cf. 13, 57). — Daniel significa «Déu és el meu jutge».

No s'ha de confondre amb el Daniel (Danel) del llibre d'Ezequiel (Ez. 14, 14 i 20; 28, 3).

Al temps de la profecía d'Ezequiel, Daniel era encara un noi, i no havia pogut fer-se céle-

bre per la seva gran «saviesa». A la Biblia, hi trobem dos altres personatges amb el mateix

nom: un fill de David (1 Par. 3, 1 ) i un levita contemporani d'Esdras (Esd. 8, 2; Ne. 10, 6).

Entre els contemporanis d'Esdras (cf. Ne. 8,4; 10,3 i 24), hi apareixen també els noms

d' Hananias (=«Iahué és graciós»), Misael (=«Qui és alió que Déu és») i Azarias (=«Iahué

ha ajudat»). Pero sembla que ha de tractar-se d'una pura coincidencia. Com es podría

imaginar que l
5

autor sagrat hagués anat espigolant en la historia santa aquesta serie de noms

obscurs per fer-ne els herois del seu llibre? L'ordre del tres darrers noms és alfabétic. Peí

de Misael, compareu VVfü, Mesa, rei de Moab, conegut per 1' estela del seu nom, descoberta

no fa pas massa anys a Diban (Transjordánia).

7. El cap deis eunucs. Era el rei, qui havia donat l'ordre de «fer venir» els joves, i ell,

qui havia assignat llur manutenció. Semblaría, dones, que havia d'haver estat també ell qui

els imposés els noms nous (cf. 5, 12), i no el cap deis eunucs a la custodia del qual ha-

vien estat confiáis els nostres « israelites ». Car 1' imposar noms nous era fer acte de domini,

i Asfenez no el tenia, aquest domini sobre Daniel i els seus tres companys. Pero els textos

són unánimes a atribuir l'acció al cap deis eunucs, sense que res no permeti de suposar

que 1' oficial reial havia procedit en aixó en nom i amb l'autoritat de Nabucodonosor. Vingut

d' un subaltern, el nom nou no revestía el carácter de desnacionalització que hauria pogut teñir

si hagués vingut directament del rei. El text no revela que Asfenez abrigués cap designi vexatori

contra els joves jueus, en imposar-los un altre nom. — Els posa noms, i posa. La repetició «i posá»

manca a G i Th. El canviar de nom en ocasió d'un canvi de posició, circumstáncies, nacio-

nalitat etc. era una práctica ja antiga (cf. Gn. 41, 45; 2 Re. 23, 34; 24, 17). Pero ais

temps hellenístics la práctica esdevingué com una moda entre els jueus (cf. Jason, Menelaus,

Alcimus). Per aixó alguns han volgut veure en el nostre passatge una indirecta contra sem-

blant moda. Tanmateix, cal observar que, en els casos de 1' época heMenistica, eren els inte-

ressats que es canviaven espontániament el nom, mentre que a Daniel i ais seus companys,

el nom nou els fou imposat per altres. De més, el text no insinúa la més petita protesta de

3 La Biblia, vol. XV-IJ
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Llur fidelitat a

la Llei.

drac, i a Misael Misac, i a Azarias Abdenagó.
8 Pero Daniel es posa en cor de no sollar-se

amb la vianda del rei i amb el vi que bevia, i

soHicitá del cap deis eunucs que no hagués de

Misach: et Azariae, Abde-
nagó.

" Proposuit autem Daniel

in corde suo ne pollueretur

de mensa regis, ñeque de
vino potus eius : et rogavit

eunuchorum praepositum

part deis joves contra tal imposició, co que resultada molt estrany si 1' autor hagués pretés

realment fer polémica contra la dessús dita moda. — Baltasar, en hebreu Belteixassar, és el

babilónic Balatsu-usur=(probab\ement «Bel»,) «protegeix la seva vida». No s' ha de con-

fondre amb el Baltasar (hebreu Belxassar) de 5, r. El nom en la seva forma llatinitzada

« Baltasar » és encara en ús avui dia, grácies a la tradició eclesiástica que 1' ha donat a un

deis tres Reis Mags. — Sidrac... Misac. Noms de significat incert. Alguns expliquen el

primer per Xudur-Aku=« Manament d'Aku» («Aku» equivalent sumeriá de «Sin», nom se-

mític del déu Lluna). El segon seria un compost híbrid, part hebreu i part babilónic,

Mi-xa-Aku=« Qui és alió que Aku és»? Pero el més probable és, que es tracta de mots

deformáis intencionadament, com « Abdenagó » que és generalment reconegut com una cor-

rupció del babilónic
eAbed-Nebo=« esclau » o « servent de Nebo» (cf. Is. 46, 1).

vv. 8-16. La fidelitat a la Llei demostrada per Daniel i els seus tres companys, amb el

premi que Déu els atorgá en recompensa. Daniel apareix ostensiblement com el protagonista al

comengament de la narrado. Pero del v. 10 es dedueix que els altres estaven d'acord amb ell.

8. Joaquín no tingué escrúpols d'acceptar la sustentació que li assigná el rei Evil-Merodac

(Jer. 52, 33). Pero Daniel tenia unes altres idees sobre el particular. — Es posá en cor,

prengué la resolució ferma, decidí sense vaciliacions, de no sollar-se, violant les prescripcions

jueves sobre els menjars purs i impurs. Els aliments podien ésser impurs : a) per no haver

estat preparáis de la manera apropiada (cf. Dt. 12,23 s -)> b) Per consistir en coses prohi-

bides ais jueus com a aliment (cf. Lv. 11, 4-20); c) per haver estat consagráis ais ídols

mitjanc.ant porcions que els havien estat ofertes en sacrifici, de manera que participar d' a-

quells aliments era com equivalent a reconéixer una divinitat pagana (Ex. 34, 15; Dt. 32, 38;

compareu Act. 15,29; 21,25; 1 Cor. 10,20 i 27-29). Els jueus, sobretot en temps poste-

riors, donaren gran importancia a aqüestes liéis alimentáries. Durant la persecució d'Antíocus

Epífanes (168 a. C), la violació d'elles era una de les proves imposades peí tira ais jueus

fidels (cf. 1 Mac. 1, 47 s. i 62 s. ; 2 Mac. 6, 18 ss.
; 7, 1). El text, pero, no insinúa en-

lloc que Nabucodonosor abrigués cap intenció malévola contra els nostres joves en assignar-

los llur ració quotidiana. L' única por que manifesta el cap deis eunucs davant la petició que

Daniel li adreca més avall sobre el particular, és d'encórrer en la desgracia del rei si aquest

arribava a adonar-se que els dits joves jueus, a conseqüéncia del régim vegetal que volien

seguir, feien més mala cara que llurs companys (v. 10). En aqüestes condicions és, per tant,

injustificat de prendre el present passatge com una aHusió ais esdeveniments del temps d' An-

tíocus. En refusar de sollar-se, Daniel feia simplement alió que feren altres israelites fidels,

com Ester (Est. 14, 17), Judit (Jdt. 12, 1 s.) i Tobías (Tob. 1, 10 s.). — Amb la vianda

del rei. Es de doldre que Fautor sagrat no hagi declarat per qué la vianda i el vi reíais

resultaven legalment impurs ais ulls de Daniel. Del moment que acceptava de nodrir-se de

vegetáis que havien de fornir també els oficiáis del rei (cf. el v. 11), la raó de la impuri-

tat de la vianda i del vi del rei no podia ésser la de que es tractava de productes de la tér-

ra «impura» deis goi'm==gentils, no-jueus (Ara. 7, 17), o d'un menjar «impur» perqué no

havia pagat els delmes i primícies al temple de Iahué (Os. 9,^3).



35 DANIEL 1, 9-12

sollar-se. °I Déu acordá a Daniel favor i simpa-

da davant el cap deis eunucs. 10
1 el cap deis

eunucs digué a Daniel : « Tinc por, jo, de mon
senyor el rei, qui ha assignat el vostre menjar i

la vostra beguda, que no vegi íes vostres cares

més macilentes que les deis altres minyons en

la vostra condició, i feu que la meva testa n' ha-

gi de respondre al rei. »
11

1 Daniel digué al ma-

lasar que el cap deis eunucs havia preposat a

Daniel, Hananias, Misael i Azadas: 12 «Au ! fes

la prova amb els teus servents durant deu dies :

9. La intervenció divina a favor de Daniel es manifestá tan bon punt el jove es decidí a

passar a 1' acció per tal d' evitar de «sollar-se». Servint-se, sens dubte, deis dots naturals del

noi, de bell aspecte i d'enginy prompte (v. 4), Déu disposá que Daniel caigués tot seguit

en gracia del cap deis eunucs, que se li fes simpátic (cf. Ps. 106,46; Tob. 1, 13), i que,

en conseqüéncia, no rebutgés durament la seva petició, la qual hauria pogut implicar ais ulls

d'Asfenez menyspreu insultant envers la lliberalitat del rei i els seus plats declaráis « solla-

dors», és a dir, legalment impurs sota el punt de vista jueu de temps relativament tardans.

10. Donades les seves disposicions favorables, el cap deis eunucs accedida volenters ais

desigs del jove, si no li ho impedís el precepte del rei i la por d'ofendre la seva majestat.

— Tinc por, jo. L'addició del pronom personal «jo» serveix per a intensificar el verb : tinc

molta por ! La preocupació de la seva responsabilitat davant el rei i la gran por de perdre la

vida intimiden, evidentment, el cap deis eunucs. Ell preferiría que els joves jueus obe'fssin sense

tants escrúpols. Els temors d'Asfenez no apareixen pas massa ben fundats, car el rei no li havia

confiat els joves perqué els fes engreixar, ni 1' havia amenacat de mort si llur salut desmillorava.

11. De la resposta del cap deis eunucs infereix Daniel que Asfenez no mira pas desfavo-

rablement la seva requesta, bé que declini la responsabilitat d'accedir-hi personalment. Segur

per aquest cantó, el jove jueu s' adrega en conseqüéncia a un oficial subordinat per demanar-

li que vulgui fer una prova. Tenint, pero, delicadament compte deis escrúpols del cap deis

eunucs, Daniel s' acontenta amb una prova de deu dies. Deu dies no és massa per a una pro-

va i, d'altra banda, representa un espai de temps suficient per a experimentar els efectes del

régim proposat. — Malasar sembla el títol d'un oficial o assistent de la cort reial. Pero no

se sap quin, per tal com hom ignora el veritable significat del mot. Th hi ha vist un ñora

propi, del qual formaría part l'article de TM : Amehar o Amersar, que alguns reduirien al

babilónic a?nJw-zíi'Mr=(probablement «Bel»,) «protegeix l'home» o «servent». En lloc de

«malasar», G porta «Abiesdri» com al v. 3 i, a continuació, «el cap deis eunucs que ha-

via estat preposat a Daniel» etc. Aquesta lli^ó evitaría 1' inconvenient de la introducció brus-

ca d'un nou personatge que, altrament, l'hebreu ignora (cf. el v. 16). Pero llavors l'incís

«el cap deis... a Daniel» resultaría superflu després del v. 3 i deis versets que precedeixen.

Tal com el presenta TM, el malasar apareix com una mena de dispenser o cantiner afectat

peí cap deis eunucs al servei deis joves jueus.

12. Durant deu dies. St. Jeroni comenta admirat : « Incredibilis fidei magnitudo non solum

sibi corpulentiam polliceri esu vilioris cibi, sed et tempus statuere». Daniel té la certitud que

ne contaminaretur. n Dedit

autem Dcus Danieli gratiam

et misericordiam in con-

spectu principis eunucho-
rum. 10 Et ait princeps eu-

nuchorum ad Danielem: Ti-

meo ego dominum meum
regem, qui constiruit vobis

cibum et potum: qui si vi-

derit vultus vestros macilen-

tiores prae ceteris adolescen-

tibus coaevis vestris, con-

demnabitis caput meum re-

gi. 11 Et dixit Daniel ad
Malasar, quem constituerat

princeps eunuchorum super

Danielem, Ananiam, Misae-

lem, et Azariam :
12 Tenta

nos obsecro servos tuos die-
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que ens donin llegums a menjar i aigua a beu-

re,
13

i que siguin examinats davant de tu els

nostres aspectes i els aspectes deis minyons que

mengen de la vianda del rei i, segons alió que

veurás, fes amb els teus servents ! »
14

1 els cedí

sobre aquest punt, i els posa a prova durant deu

dies.
15

1 al cap de deu dies aparegueren llurs as-

pectes més bons i més grassos de carn que els de

tots els minyons que menjaven de la vianda del

rei.
16

1 el malasar continua llevant-los la vianda

i el vi de llur beguda, i els donava llegums.

bus decem, et dentur nobis

legumina ad vescendum, et

aqua ad bibendum: 13 et

contemplare vultus nostros,

et vultus puerorum, qui ve-

scuntur cibo regio : et sicut

videris, facies cum servís

tuis. 14 Qui, audito sermone

huiuscemodi, tentavit eos

diebus decem. 15 Post dies

autem decem apparuerunt
vultus eorum meliores, et

corpulentiores prae ómnibus
pueris, qui vescebantur cibo

regio. 16 Porro Malasar tol-

lebat cibaria, et vinum po-
tus eorum: dabatque eis

legumina.

Déu l'ajudará, i aixó, en un terme fixat de temps. — Llegums, en el sentit general de pro-

ductes vegetáis. Josep Flavi {Vita 3) parla de certs sacerdots enviats a Roma que, per mo-

tius religiosos, no s' alimentaren més que de figues i nous. — / aigua a beure. El vi no es-

tava vedat ais jueus per cap llei. Si Daniel i els seus tres companys volen abstenir-se'n era,

dones, per altres raons que no s' especifiquen. A 10, 2 ss., és un deis mitjans de qué es val el

vident per a preparar-se a rebre una revelació. Per la práctica deis Recabites, vegeu Jer. 35, 2

ss. En general, el régim vegetaría que es proposen de seguir els nostres joves recorda la

dieta deis Essenis i Terapeutes entre els jueus, i l'ascesi deis mestres de misteris entre els

grecs. Tot aixó ens transporta a un temps molt posterior al segle sisé abans de Jesucrist.

13. Segons alió que veurás, segons el resultat favorable o desfavorable de l'experiment. Da-

niel no está disposat, ni d'una manera condicionada, a fer cas omís deis preceptes alimenta-

ris de la Llei. El contrari destruiria la moral i l'eficácia instructiva de la narració. Si, tanma-

teix, parla al malasar de procedir amb ells conforme a alió que veurá després del tractament,

és simplement per induir-lo a accedir més fácilment a la seva petició. Per la seva part, Da-

niel está completament segur que el resultat será favorable grácies a Iahué en qui confia i a

qui s' abandona
;
puix que ell no ignorava pas que no es podia fer naturalment que el régim

vegetariá proposat engreixés tant com el menjar exquisit de la taula del rei.

14. El malasar -si és que realment es tractava d'un personatge distint del cap deis eu-

nucs- no sentí els mateixos escrúpols d'Asfenez. Potser considerava la seva concessió com

un senzill ajornament per uns pocs dies de 1' aplicado a Daniel i ais seus companys de la

llei comuna. Els perills en qué es posava no podien ésser tan temibles com s'imaginava el

temorenc cap deis eunucs.

15. Grassos de carn, no de greix malsá. Contra alió que es temia el cap deis eunucs

(v. 10), els joves aparegueren al cap de deu dies més bons i més sans i bells que els al-

tres joves que s'havien alimentat de la taula reial. La prova havia justificat plenament la con-

fianza de Daniel en Déu. En conseqüéncia podran atenir-se tranquillament al régim de vida

que havien escollit per al temps que havia de durar llur educació caldea.

16. El malasar. Bé que al v. 9 es pressuposi el consentiment del cap deis eunucs a la

prova i a la continuado del régim vegetal en el cas d'un resultat favorable, és tanmateix

estrany que, havent 1' autor fet menció explícita deis dubtes d'Asfenez, no digui ara res d'un

canvi de manera de pensar com a resultat de 1'experiment. Es, potser, per evitar aquest in-

convenient, que G hauria llegit també ara « Abiesdri » en lloc d' « el malasar » ? O bé, és que
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"Pueris autem h¡s dedjt 17 Aquests quatre minyons, dones, - Déu els Recompensa.
Deus scientiam, et disciph- 1 1 J

nam in omni libro, et sa- atorgá el saber i la facultat de comprendre tota
pientia : Danieli autem in-

0
_

r

teiiigemiam omnium vísío- escriptura i saviesa ; i Daniel entenia en tota vi-
num et somniorum. 18 Com-
pietis ¡taque diebus, post sió i somnis. I al terme deis dies que el rei
quos dixerat rex ut intro-

duceremur: imroduxit eos havk nxat per a presentar-los, el cap deis eunucs
praepositus eunuchorum in . ,

conspectu Nabuchodonosor. els íntrodui davant Nabucodonosor. J
I el reí

19 Cumque eis locutus fuis-
, 1 11 • > 1 1 ij

set rex, non sunt inventí conversa amb ells, 1 no se n troba d entre tots
tales de universis, ut Daniel, tn •

1 tt •

Ananias, Misaei, et Azadas: ells cap com Daniel, Hananias, Misael 1 Azanas.
et steterunt inconspectu T . , , oa t .. .,

Regis. 20 Et omne verbum 1 estigueren davant el reí. 1 en tota questio

realment aquesta és la lli<;ó primitiva, de manera que 1' inconvenient esmentat hauria de po-

sar-se al compte deis redactors o copistes, i no de 1' autor sagrat? — Continuá llevant-los,

s'entén durant el període de tres anys que havia estat fixat peí rei. El capítol no s' ocupa

d' alió que els joves jueus farien o podrien fer un cop acabada llur formació áulica. « Llevar

»

sembla equivaler simplement a: no donar l'assignat. Si el malasar « s'hagués quedat per ell»

els menjars reíais destináis ais educands, es podría veure en 1' interés una de les raons que

el mogueren a cedir sense resistencia ais precs de Daniel (v. 14).

vv. 17-19. Al cap deis tres anys (v. 5), Daniel i els seus tres companys foren presen-

táis al rei, qui els examina i els trobá els més aprofitats de tots els joves « israelites » que

havien estat confiats a Asfenez. En conseqüéncia entraren al servei del rei.

17. El régim de vegetáis, així com no va ésser perjudicial a la salut del eos, no va

fer tampoc mal al desenrotllament inteliectual deis joves. Grácies al Senyor que els premia

llur fidelitat a la Llei, els quatre jueus tingueren grans éxits en qualsevol ciencia. Daniel en

particular adquirí coneixements especiáis tocant a la inteHigéncia i interpretació de visions i

somnis. Aixó darrer és dit en vista ais capítols 2 i 7-12. — Déu els atorga. Igual que a 10, 1

ss., l'austeritat de vida és premiada aviat amb la gracia desitjada (cf. també la nota a 2, 18).

Si l'aseetisme predisposa al coneixement deis misteris, no en for^a, tanmateix, l'accés. Sola-

ment Déu fa el miracle. L' autor de la narració es mou clarament dins el cercle d' idees jue-

ves sobre la retribució tal com és exposada a Ez. caps. 18 i 33 i al Ps. 37. — Tota escrip-

tura, en el sentit de llibre escrit, literatura. Els quatre joves coneixien perfectament tot alió

que estava contingut de sabedor en els llibres doctes que abundaven a Babilonia; havien

sortit uns mestres en aquella cultura «caldea», a la qual s' havien hagut d' aplicar per volun-

tat del rei (v. 4). Aquesta menció de 1' escriptura té molta importancia per a la determinació

del sentit de: 1' escriptura deis «caldeus» del v. 4. Tanta més, que ara no es diu res de la

«llengua». Compareu, encara, el v. 20.

19. D' entre tots ells, d' entre els diferents joves israelites que el rei havia ordenat de «fer

venir» (v. 3), i que no tots havien seguit l'exemple de Daniel quant a l'austeritat de vida.

Solament el protagonista i els seus tres companys foren recompensats amb el do de la cien-

cia en qüestió, perqué havien estat els únics que s'hi havien preparat amb llurs practiques

ascétiques. — Estigueren davant el rei, foren admesos a prestar el servei per qué havien estat

cridats. No es diu alió que passá ais qui foren trobats inferiors en «saviesa». Probablement

perqué no interessaven per a la historia. Car no és de creure que fossin simplement rebutjats,

puix que no havien pas estat convocats a « oposicions »

.

20. Posant-los qüestions difícils, el rei comprová, encara, que els quatre joves jueus ex-
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sapientiae et intellectus,
quod sciscitatus est ab eis

Rex, invenit in eis decu-

plum super cunctos ariolos,

et magos, qui erant in uni-

verso regno eius.
21 Fuit autem Daniel us-

que ad annum primum Cyri

regis.

ceHien en el coneixement deis secrets de llur ciencia ádhuc per damunt deis savis mateixos

de Babilonia. — ' Saviesa i inteíligéncia

'

'. Així amb Th (cf. G). TM diu: « saviesa d'intelii-

gcncia». — Mágics 'i' endevins. Amb G i Th afegim la copulativa, que manca a TM. D'a-

cí es veu que el terme de comparado entre eis joves jueus i eis savis de Babilonia és pres

própiament de coneixements teórics, i no de practiques mágiques a les quals eis darrers recor-

rien (cf. la nota al v. 4). L' autor sagrat ja ha ensenyat que la saviesa deis quatre joves ve

de Déu. I ais capítols successius tornará a recalcar que, quan Daniel respon a consultacions

(cf. caps. 2, 4 i 5) com les que es posaven ais mágics, ho fa iHuminat per Déu. Eis nos-

tres joves no eren, dones, veritables mágics. Pero el fet de comparar-los ais mágics indica

que el rei eis havia fet estudiar per «caldeus» (v. 4) i que passaven oficialment per tais.

21. Continua. Sembla que s'ha d'entendre: a prestar servei a la cort reial (cf. el v. 19).

Probablement és dit en relació a 2, 49, i prepararía alhora les narracions on apareixen eis

tres joves sense Daniel (cap. 3)0 Daniel sol (caps. 4-6). Llavors s' explicaría que ara es

parli únicament del darrer, malgrat que es tracti de tots eis quatre joves en alió que prece-

deix (vv. 17-20): Daniel fou l'únic que restá al servei del rei a Babilonia mateix fins a

l'any primer de Cirus ! Per «any primer de Cirus», Fautor entén, naturalment, no l'any

558, el de la primera aparició del Persa en la historia, sinó l'any 538, el primer de la seva

sobirania sobre Babilonia (cf. 11, 1; Esd. 5, 13; 6, 3). Aquesta data no assenyala, pero, el

terme de la vida o de la influencia de Daniel a la cort (cf. 10, 1). La cláusula «continuá

fins a l'any primer del rei Cirus» indica simplement que, mentre durá la independencia ba-

bilónica, Daniel exercí un gran paper a la cort. Alió que passá a partir del canvi polític in-

troduit per la conquesta de Cirus, ho dirá més tard (cf. 6, 6). De moment no interessa.

En aquesta extensió de la noticia a gairebé tota la vida de Daniel, en lloc de limitar-se al

sol fet que segueix, la crítica hi ha vist un indici de la independencia originária del capítol

primer respecte a la resta del llibre.

de ' saviesa i inteíligéncia ' que eis posa el rei,

eis trobá deu vegades superiors a tots el mágics

'
i ' endevins que hi havia al seu reialme.

21
1 Daniel continuá fins a l'any primer del

rei Cirus.
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CAPÍTOL II

EL SOMNI DE NABUCODONOSOR

1 In anno secundo regni

Nabuchodonosor vidit Na-

buchodonosor somnium, et

I Y any segon del regnat de Nabucodonosor tin-

gué Nabucodonosor un somni, i el seu esperit

- El somni torha-

dor.

Cap. II. Confirma amb un exemple alió que s'ha dit a i, 17-19: que Daniel era un gran

interpretador de somnis, superior de molt a tots els mágics i endevins del reialme de Babilonia.

L'objecte del capítol és demostrar: a) com el rei paga és forcat a reconéixer la supremacía

del Déu de Daniel (v. 47); b) com la successió deis imperis és en la má de Déu; c) com

un reialme diví está destinat a reemplazar a la darreria tots els reialmes terrens. Pero al cos-

tat i per sobre d' aqüestes finalitats d'ordre teóric per dir-ho així, n'hi ha una altra d'ordre

práctic que 1' autor visa principalment : encoratjar els jueus per ais quals escriu a mantenir-se

fidels a l'esperanca nacional del regne messiánic. I és sobretot per justificar la fe en aquesta

expectació, que es demostra, en els diversos incidents del somni i de la seva interpretació,

la superioritat de la saviesa deis jueus sobre la deis gentils, superioritat que tenia la seva raó

d'ésser, no en l'home, sinó en Déu que havia revelat al seu poblé escollit els secrets de

1' esdevenidor (cf. Is. 19, 12; 41, 22 ss.
; 42, 9; 43, 8-13; 44, 6-8 etc.). La prefigurado

de la successió deis imperis en el somni i en la interpretació ha de provar ais lectors que el

reialme de Déu vindrá certament, tan certament com els imperis han sorgit en l'ordre pre-

figurad — Tant per la idea com per l'expressió, la narració recorda molt la de Josep a Egip-

te, de Gn. cap. 41. En ambdues un monarca paga té un somni que no pot comprendre; en

ambdues fa cridar els seus propis savis perqué l'hi interpretin, pero en va; en ambdues un

jove jueu captiu, que atribueix la seva saviesa a Déu sol, dona la vera interpretació, i és

premiat peí monarca amb grans honors. Per les semblances en l'expressió, vegeu els vv. 1,

2, 30. Alió que distingeix, pero, el present episodi és sobretot el contingut profétic deis seus

vv. 31-45, en qué culmina tot l'interés de la narració. Per ell, el nostre capítol s'alinea

amb els de la segona part del llibre de Daniel. Per altres diferencies, vegeu les notes que

vv. 1-6. Inquiet per un somni que ha tingut, Nabucodonosor convoca els savis de Babi-

lonia a la seva preséncia i els ordena de dir-li alhora quin ha estat el seu somni i com s'ha

d' interpretar. Al cap. 41 del Génesis no és exigit 1' endevinament del somni, sinó solament la

seva interpretació. Per si sola, aquesta diferencia no és un argument suficient per a demostrar

que, al temps de composició del present episodi, la capacitat d' interpretar els somnis no era

reputada cap do extraordinari. Encara que la interpretació passava, evidentment, per menys

important que 1' endevinament del somni mateix, el qual no podia ésser aprés en cap llibre

i que tenia, segons el nostre capítol, necessitat de 1' especial saviesa de Déu.

i. / Vany segon... serveix, potser, simplement per a indicar l'ordre i divisió deis capítols.

Altrament resulta difícil de conciliar la data « 1' any segon del regnat de Nabucodonosor

»

amb 1, 3, 5 i 18, que suposen l'escolament d'almenys tres anys del regnat de Nabucodono-

segueixen.
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es torbá, i perdé el son.
2
I ordena el rei que contemtus est spiritus eius,....... .

et somnium eius fugit ab eo.

cndessin els mágics i els endevins i els encanta- 2 Praecepit autem rex, ut

, , i , r ..,., convocarentur arioli. et

dors i els caldeus, perqué reíenssin al reí el seu magi, et maiefici, et chai-

sor. Per les hipótesis d'un cómput diferent del que es segueix al cap. i, o d'una corrupció

del text —« dos » en lloc de « dotze »-, hom no pot reclamar-se ni de TM ni de les Ver-

sions. Millor seria, si de cas, identificar el Nabucodonosor del text amb Nabonid, un visio-

nari fantasista que es vantava sovint d' aparicions -hagudes sempre en somnis-, i de qui

se sap que no estigué pas en massa bones relacions amb els « caldeus » o sacerdots de Mar-

duc. Entre altres, la hipótesi presentaría almenys l'avantatge, que no teñen les dues suara

esmentades, d' explicar més fácilment el fet estrany que el rei no conegui Daniel (vv. 25-26),

o que no l'hagués consultat primer, malgrat el que es diu a 1, 20: Nabonid era un rei nou,

que havia pujat al tron grácies a una conspiració ! Pero, malauradament per a la dita hipó-

tesi, Fautor sagrat no sembla pas conéixer altres reis de Babilonia fora de Nabucodonosor,

el de la presa de Jerusalem, i de Baltasar, el seu fill, qui 1' havia succeít immediatament en

el tron (cf. 5, 11, 13 i 18). De més, alguns trets de Nabucodonosor, com el gran esplen-

dor del «cap d'or» (vv. 37-38), que convenien més aviat al Nabucodonosor historie, s'a-

dirien malament a Nabonid. Per explicar la dificultat cronológica que ens ocupa, no seria

millor admetre la independencia originaria del present episodi, prove'ít ja de la present datació

abans d'ésser ajuntat ais altres? Vegeu la nota a 1, 21. — Un somni. L'hebreu porta el

plural, un plural de generalització com a Gn. 37, 8 (cf. Joüon, 136 j). Potser l'extensió i

riquesa de contingut del somni en qüestió han estat la causa que Fautor sagrat parli de «som-

nis» ací i al v. 2, malgrat que a la continuació és referit un somni únic. — Es torbá el seu

esperit. La mateixa expressió que a Gn. 41, 8. Es un tret que s' aplica sovint ais somniadors

que no comprenen llur somni. — Perdé el son, literalment «el seu son es perdé» o « deixá

d' existir (cf. 8, 27) sobre ell». G i Th han llegit un poc diferentment : i el seu son « esde-

vingué fora» d' ell. A base d' aquesta lli^ó, BH proposa la correcció nTJJ, fugl (cf. 6, 19).

Ginsberg (Studies in Daniel, pág. 58) explica el mot de TM com traducció d'un malentés

Ethpaal arameu de nifl (3, 24); pero la hipótesi no sembla pas imposar-se. En el fons, el

sentit de l'incís no varia.

2. La torbació desperta el rei, qui cuita a donar ordres perqué vinguin a consulta els

representants de les diferents especies de magia, car tots han de contribuir a la solució de

P enigma que el neguiteja. — No existia un gremi d'interpretadors de somnis própiament dit

(cf. Heródot, I, 107). Al nostre episodi es suposa, naturalment, que els diferents grups de

« savis » que són esmentats a continuació, havien d' ésser tots igualment versats en la dessús

dita art, com es suposa també al cap.
5 que tots els savis convocáis peí rei han d'ésser ca-

pados de llegir i donar la interpretado de la inscripció misteriosa. Si a Babilonia hi havia el

pashir shunati (Meissner, Babylonien und Assyrien, II, pág. 243), la interpretado deis somnis

corría sovint a carree en general del baru (Meissner, II, págs. 65-66) o del shabru o sha'ilu

(Meissner, II, pág. 66). — Caldeus. El sentit del mot sembla una mica flotant. Adés és

emprat com si designés solament una classe particular d' entre els consellers que, en circums-

táncies extraordináries, havien d'assistir el rei amb llurs coneixements especiáis (vv. 2 i iob
),

adés com si fos una designació conectiva de la classe instruida, deis «savis», de Babilonia

(vv. 4 i 10a
). Una cosa análoga passa amb els «savis» (compareu els vv. 12, 13, 14, 18, 24

amb el v. 27). Deis altres noms, els que surten amb més constáncia són els de «mágics»
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daei : ut indicarent regi so-

mnia sua : qui cum venis-

sent, steterunt coram rege.
3 Et dixit ad eos rex : Vidi

somnium : et mente confu-

sus ignoro quid viderim.
4 Responderuntque Chaldaei

regi Syriace : Rex in sem-
pitemum vive: dic somnium
servís tuis, et interpretatio-

nem eius indicabimus. 8 Et

respondens rex ait Chaldaeis:

somni ; i vingueren i es presentaren davant el

rei.
3

1 el rei els digué : «He tingut un somni, Pretende! re¡.

i el meu esperit está neguitós per conéixer el

somni». 4
I els caldeus parlaren al rei -aramea-:

«Rei, visquis per segles ! Digues el somni ais

teus servents, i indicarem la interpretado ! »
5
Res- Aiternam* »i s

pongué el rei i digué ais caldeus : « Paraula se-

-anomenats ací els primers, com a Gn. 41, 8- i «endevins»
;
pero no sempre són mencionáis

en el mateix ordre (cf. els vv. 2, 10, 27). « Encantadors » es troba només al present v. 2,

i « astrólegs » solament al v. 27, de la llista del qual és completament absent, cal remarcar-

ho, el mot «caldeus». En la major part d'ells és difícil de dir si es tracta de sinónims, o

bé de veres denominacions especifiques de diferents classes de magia. En tot cas, les noticies

que tenim no permeten d'establir les diferencies precises de cada una d' aqüestes classes.

El més segur és encara el sentit no étnic de «caldeus». Aquest sentit especial del mot no

podia haver-se fonnat, no cal dir-ho, abans de la desaparició del reialme caldeu o neo-babi-

lónic (538 a. C. ). De fet, d'aquesta accepció del dit mot, no se'n troba cap rastre a les

inscripcions. La primera vegada que apareix és a Heródot (vers l'any 440 a. C; cf. Heró-

dot, I, 181), i esdevé després comuna en els escriptors clássics.

—

El sen somni, literalment

«els seus somnis» (vegeu la nota al v. 1). Els antics orientáis donaven molta importancia

a l'art d' interpretar els somnis, que per ells representaven un presagi d' alió que havia de

passar. Es coneixen els textos amb qué els babilónis feien la interpretació, a base de llargs

estudis (Meissner, Babylonien wid Assyrien, II, págs. 265-66).

3. Per conéixer el somni. No solament la interpretació, sinó també el somni en si (cf. el

v. 5
ss.). Nabucodonosor no havia oblidat el somni, com suposen Josep Flavi i les Versions.

D' alió que segueix es dedueix ben clarament que el rei n' havia conservat un record minuciós

i singular, d'on li venia la torbació que agitava el seu esperit. Si ell demana ais consultáis

que li endevinin el somni mateix, és per altres raons que revelará més tard, i no perqué no

sápiga ja quin era. L'antiga convenció oriental volia que el somni fos enigmátic.

4. La resposta deis caldeus era molt natural. Pero no corresponia a alió que pretenia el

rei. Ell no volia solament la interpretació del somni, com podien suggerir les seves paraules

i ho entengueren de fet els caldeus, sinó també la indicado del somni en si. Aquesta pre-

tensió extravagant del rei serveix per a preparar el pas a la idea de la necessitat de la in-

tervenció divina. — Arameu. No vol dir que els caldeus s'adrecessin al rei en llengua ara-

mea. Es simplement una glossa per a indicar que alió que segueix és escrit en llengua ara-

mea (cf. Is. 36, n), i no en hebreu com fins ara. De fet, la part aramea abraca no solament

els discursos deis caldeus, sinó des de «Rei» fins al capítol 7 inclusivament. L'indret podia

semblar particularment apropiat per a la inserció de la glossa, perqué hi parlen estrangers,

que s' adrecen a un estranger. — Visquis per segles. El formulan de cort era ric en expres-

sions scmblants d'auguri (cf. 3, 9; 5, ro etc.). La mateixa salutació vigia a Pérsia (AElia-

ni Var. hist. I, 31; Curtii Historia VI, 5). Apareix també a les lletres de tell El-Amarna

i en altres documents assiris. Vegeu, encara, Dn. 2, 44.

5. Segura. El mot del text és el persa a%da o a%d—« noticia », « proclamado », usat com
predicat. El sentit és, que el rei está decidit a posar en execució l'amenaca que segueix, i
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gura de ma part : si no em feu conéixer el som-

ni i la seva interpretació, sereu fets bocins, i les

vostres cases serán convertides en femers.
0 Pero si

indiqueu el somni i la seva interpretació, rebreu

de mi dons i mercés i grans honors. Per tant,

indiqueu-me el somni i la seva interpretació ! »

7 Respongueren per segona vegada i digueren

:

« Que el rei digui el somni ais seus servents, i

n' indicarem la interpretació ! »
8 Respongué el rei

i digué : « Del cert conec jo que esteu guanyant

temps, — per tal com veieu que és segura de

ma part la paraula
9 que, si no em feu conéixer

el somni, una és la vostra senténcia— i que haveu

concertat de parlar davant de mi paraules mentideres

i pernicioses, fins que canvi'in els temps. Per tant,

digueu-me el somni, perqué sápiga que me'n

Sermo recessit a me : nisi

indicaveritis mihi somnium,
et coniecturam eius, peribi-

tis vos, et domus vestrae

publicabuntur. 6 Si autem
somnium, et coniecturam
eius narraveritis, praemia,

et dona, et honorem mul-
tum accipietis a me : so-

mnium igitur, et interpreta-

tionem eius indícate mihi.
7 Responderunt secundo, at-

que dixerunt : Rex somnium
dicat servís suis, et inter-

pretationem illius indicabi-

mus. 8 Respondit rex, et ait:

Certe novi quod tempus
redimitis, scientes quod re-

cesserit a me sermo. 9 Si

ergo somnium non indica-

veritis mihi, una est de vo-

bis sententia, quod interpre-

tationem quoque fallacem,

et deceptione plenam compo-
sueritis, ut loquamini mihi

doñee tempus pertranseat.

Somnium ¡taque dicite mi-

hi, ut sciam quod interpre-

vol per aixó que els caldeus s'ho tinguin per dit. — Bocins. El mot de TM és també d'o-

rigen persa. A l'Antic Testament no es troba més que ací i a 3, 29. L' esquarterament amb

qué el rei amenaza els caldeus agreujava la pena de mort, per tal com privava de sepultura

aquell que havia estat ajusticiat així; la conversió de la seva casa en femer cobria la seva

memoria del més gran oprobi (cf. 2 Re. 10, 27; Esd. 6, 11). Davant la fermesa irremovible

del rei i la gravetat de la seva amenaca no restava ais caldeus cap esperanca humana de sal-

vació. La salut no hauria pogut venir més que de Déu. Si havien de sortir indemnes de la

prova calia, dones, una intervenció extraordinaria del cel.

vv. 7-12. Els caldeus es declaren promptes a interpretar el somni del rei; pero protesten

que és extravagant la pretensió de Nabucodonosor de fer-los fer endevinar el somni en si.

Aquest persisteix, tanmateix, en la seva exigencia, i com que els altres no són capacos de

satisfer-la, dona l'ordre de matar-los tots.

8. Esieu guanyant temps, literalment «compreu temps», us esforceu a allunyar tot el pos-

sible el moment fatal en qué apareixerá la veritat i será clara la vostra incapacitat d' interpre-

tar el somni. El rei veu en la repetida demanda que li adrecen els caldeus la prova que no

teñen poder per a revelar els secrets.

9. La vostra senténcia, la senténcia que us tocará o sigui la de mort del v. 5. El rei está

decidit a aplicar-la inexorablement. No admet cap excusa. El mot del text per «senténcia»

és persa. — Davant de mi. Parlar «davant», més aviat que «a», un rei és el llenguatge de

respecte. La fórmula surt sovint a Daniel (cf. els vv. 10, 11, 27, 36; 5, 17; 6, 12; Est. 1,

16; 7, 9; 8, 3). Compareu 6, 10. — Mentideres... pretenent falsament que serien capacos

d' interpretar el somni, si solament el rei els el volgués contar. Tot aixó són excuses, que

revelen al rei que els caldeus s' havien posat ja d'acord abans per a anar allargant el discurs,

en el cas que les coses es posessin malament. — Fins que canviin els temps, fins que les cir-

cumstáncies prenguin un caire favorable i l'atenció del rei, per exemple, es vegi acaparada

per altres preocupacions. — Perqué sápiga. Revela la raó que mou el rei a exigir deis caldeus
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tationem quoque eius veram p0deu indicar la interpretado!» 10 Respongueren impossibiu-
loquamini. lu Respondentes 1 .... . tat humana de
ergo chaidaei coram rege, els caldeus davant el rei i digueren : « No hi ha satiS fer e i re ¡.

dixerunt : Non est homo , . . .....
super terram, qui sermonem ningu sobre la térra que pugui indicar la cosa
tuum, rex, possit implere : 1 1 • • 1 • .

sed ñeque regum quisquam del reí; per aixo mal tampoc cap reí, gran i po-

hZ^PS*S?3 derós
>
n0 ha «igit una cosa semblantd'un má-

omni arioio et mago, et „¡c 0 entjev i 0 caldeu.
11

Sí, la cosa que dema-
Chaldaeo. 11 Sermo emm, n 1

quem tu quaeris, rex, gravis na el rei és revessa, i altre no hi ha que pogués
est: nec reperietur quis-

.

quam, qui indicet iiium ¡n indicar-la davant el reí, mes que els deus el so-
conspectu regis : exceptis . , , . 1 J ,

..•> A

düs, quorum non est cum jom deis quals no es entre els mortals». 1- A Lasevafúna.

h
°« auo aSTTeíinfu- aixó

>
el rei s' enrabia i s'enfuriá molt, i ordena

rore, et in ira magna prae- que fess ¡n perj r tots e Js savis fe Babilonia,
cepit ut penrent omnes sa- 1 1

pientesBabyionis. 13Etegres-
13 Quan, dones, hagué eixit 1' ordre de matar '«ervenció de

sa sententia, sapientes inter- , . , • 1 • 1
Daniel.

ficiebantur: quaerebanturque els savis, hom cercava Daniel 1 els seus compays

que li endevinin el somni : per ell será la prova que no l'enganyen en la interpretado. El

rei pensa que, qui no és capac d'endevinar el somni, no pot tampoc interpretar-lo correctament.

10. No hi ha ningú sobre la térra. « Confitentur magi, confitentur harioli, et omnis sci-

entia saecularis literaturae, praescientiam futurorum non esse hominum, sed Dei» (St. Jero-

ni). Els caldeus reconeixen que no disposen de cap mitjá especial per a saber alió que supera

l'enteniment huma, com és el coneixement del pensament d'altri; ells no poden fer més

que valer-se dels procediments normáis de divinació en curs en llurs centres mágics. — Cap

rei. En la literatura árab apareixen també alguns casos de sobirans capriciosos que exigeixen

dels mágics la indicado del somni estrany que han tingut, i no solament la interpretado (cf.

ZAW, 1925, pág. 243-46). Pero es tracta d'exemples posteriors, possiblement influíts per

la nostra narració bíblica. La manera d' expressar-se dels caldeus indica que, en el cas de Na-

bucodonosor, es tractava d'una cosa verament nova i única fins aleshores.

11. Més que els déus. Es T afirmado clara de la necessitat de la intervenció d'un que es-

tigui per sobre dels homes per a resoldre el problema reial, humanament insoluble. Es parla

de «déus», en plural, perqué els caldeus eren idolatres. Amb tot, cal remarcar que Th ha

llegit el singular «un ángel». — Entre els mortals, literalment «amb la carn», entre els és-

sers moridors que són els habitants d'aquest món.

12. La resposta raonable dels caldeus té la virtut de fer entrar en cólera el déspota con-

trariat. A la Biblia, la ira és com un atribut dels reis (cf. 1 Sam. 20, 30; 2 Sam. 12, 5;

Est. 1, 12; 7, 7; Dan. 3, 13 etc.). En el seu furor, Nabucodonosor fa extensiva a tots els

savis de Babilonia, ádhuc ais qui no eren presents a 1' entrevista, la seva senténcia de mort

del v. 5.

vv. 13-16. Daniel i els seus tres companys jueus, consideráis ara com pertanyents a la

classe dels «savis» de Babilonia (cf. 1, 17), estaven també involucráis en la condemnació

general del rei i en perill, per tant, de perdre llurs vides; pero Daniel obté una audiencia

de Nabucodonosor i, amb la promesa de dir-li el seu somni, aconsegueix que s' ajomi 1' exe-

cució de la senténcia.

13. Hagué eixit V ordre, fou promulgat el decret. Aixó suposa que 1' ordre del v. 12 havia

estat donada solament de paraula. El document escrit no hauria estat confeccionat sinó des-

prés. — De matar els savis. Al v. 12 es parla de matar «tots» els savis «de Babilonia».
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per matar-los.
14
Aleshores s'adrecá Daniel amb

prudéncia i tacte a Arioc, el cap deis satéllits,

que havia sortit per matar els savis de Babilonia.
1:

' Respongué i digué a Arioc, 1' oficial del rei:

« Per qué una ordre tan rigorosa de la part del

rei? » Llavors Arioc féu conéixer la cosa a Daniel.
10

1 Daniel entra i sollicitá del rei que li donés

temps per a indicar la interpretació al rei.
17

Lla-

vors se n' ana Daniel a casa seva, i féu conéixer

la cosa ais seus companys Hananias, Misael i Aza-

das,
18

per tal que imploressin misericordia del

Déu del cel tocant a aquest misteri, a fi que no

fossin fets perir Daniel i els seus companys amb

— Hom cercava... Es la traducció literal. Pero és molt possible que la frase aramea vulgui

dir simplement que Daniel i els seus companys estaven a punt d'ésser executats, que havien

d'ésser-ho, no que realment hom els cerqués ja per matar-los. No s' indica la raó perqué els

«savis» Daniel i companys jueus no havien assistit a la reunió amb el rei, deis vv. 2—II.

Els no-jueus que hi foren presents se n' haurien tornat a llurs cases respectives, car 1' execu-

tor reial «surt» per matar els savis de Babilonia (cf. el v. 14).

14. S' adregá amb prudéncia... literalment: «retorna consell i tacte a» o «vers Arioc».

«Retornar tacte» és emprat a Pr. 26, 16. Ací significa que Daniel va trobar la paraula justa

a l'hora decisiva. A Gn. 14, 1 Arioc és el nom d'un rei d'Ellasar (cf. també Jdt. 1, 6).

— Cap deis satéllits, en hebreu rab tabbachim (cf. Gn. 37, 36; Jer. 39, 9), usat ací, natu-

ralment, amb terminació aramaica. «Tabbachim» sembla pres ara en el sentit etimológic de:

immolador, degollador. Al verset que segueix, Arioc és qualificat d'«oficial del rei». Segons

3, 20, l'exércit o la guardia reial executava penes capitals.

vv. 17-23. En resposta a les súpliques de Daniel i deis seus tres companys, el somni de

Nabucodonosor és revelat al primer en una visió nocturna (vv. 17-19), mercé per la qual

Daniel lloa i dona grácies al Senyor (vv. 20-23). Per l'acció de grácies de Daniel, compa-

reu 2 Par. 20, 6-12. A Gn. 41, Josep és sol; en canvi, en el nostre capítol són esmentats,

encara, els amics de Daniel, que haurien intervingut d' alguna manera en la solució de l'e-

nigma, almenys amb llurs pregáries. Vegeu també el v. 49.

17. Se 11' ana a casa. Per tant, es suposa que el rei li havia acordat la suspensió de la

sentencia, tal com havia demanat. El bon éxit de la seva intervenció ha estat suposat ja al

v. 16 respecte a Arioc, qui havia d'executar la sentencia. Quant havia de durar la suspensió?

Al v. 16 Daniel demana simplement que li donin «temps» (cf. els vv. 18-19).

18. Per tal que imploressin. Daniel vol que la pietat deis seus companys coHabori també

a l'obra que ha de resultar en benefici de tots. L'oració de molts sempre será més eficac

davant Déu. Segons Th, Daniel hauria demanat, encara, ais seus companys que dejunessin i

fessin penitencia. En aquest supósit, el termini concedit a Daniel (cf. el v. 1 7 ) hauria hagut

d'ésser de més d'un dia, per tal que haguessin pogut dejunar els seus companys - i ell tam-

bé, segurament (cf. la nota a 1, 17). Fora que calgui admetre que Déu havia acordat el seu

Daniel, et socii eius, ut pe-

rirent.
14 Tune Daniel requisivit

de lege, atque sententia ab
Arioch principe militiae re-

gis, qui egressus fuerat ad
interficiendos sapientes Ba-
bylonis. 16Et interrogavit
eum, qui a rege potestatem

acceperat, quam ob causam
tam crudelis sententia a fa-

cie regis esset egressa. Cum
ergo rem indicasset Arioch
Danieli, 16 Daniel ingressus

rogavit regem ut tempus
daret sibi ad solutionem in-

dicandam regi.
17 Et ingressus est domum

suam, Ananiaeque et Misae-

li, et Azariae sociis suis in-

dicavit negotium: 18 ut quae-

rerent misericordiam a facie

Dei caeli super sacramento
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isto, et non perirent Daniel,

et socii eius cum ceteris sa-

pientibus Babylonis. 19 Tune

Danieli mysterium per visio-

nem nocte revelatum est: et

benedixit Daniel Deum caeli,

20 et locutus ait: Sit nomen

Domini benedictum a sae-

culo et usque in saeculum:

quia sapientia et fortitudo

eius sunt. 21 Et ipse mutat

témpora, et aetates : trans-

ferí regna, atque constituit:

dat sapientiam sapientibus,

et scientiam intelligentibus

disciplinam: 22 Ipse revelat

profunda, et abscondita, et

novit in tenebris constituía:

la resta deis savis de Babilonia.
19

Llavors fou re-

velat el misteri a Daniel en una visió nocturna.

Llavors Daniel beneí el Déu del cel.
20 Rcspongué

Daniel i digué

:

Que sigui el nom de Déu

bene'it de segle en segle,

car la saviesa i la forca son d' ell

!

21
I és ell que muda els temps i les époques,

deposa els reis i eleva els reis,

dona la saviesa als savis

i la ciéncia als qui saben comprendre.
22 És ell que revela les coses profundes i ocultes,

coneix alió que está en les tenebres,

i la llum resideix amb ell.

Re ve I ac i ó del

misteri.

Acció de grácics.

favor tan bon punt els joves jueus havien comencat llur penitencia, d' una manera análoga a alió

que es diu a io, 12. «Déu del cel» és a Daniel la transcripció favorita del nom diví israelita.

19. La pregaría obtingué el seu efecte : Déu concedí el socors implorat. — En una visió

nocturna. El mot per « visió» deriva del verb ntn, própiament «percebre» amb els sentits si-

guin quins siguin, generalment durant la nit (cf. Jer. 23, 16). Que la visió fos tinguda de

nit no vol, dones, dir que la comunicado divina hagués estat feta mentre Daniel dormía, en

un somni com el que havia tingut Nabucodonosor. La nit de la revelació podia haver estat

la del dia mateix que Daniel obtingué la suspensió de la sentencia, o una altra de posterior.

El text no ho precisa (vegeu la nota al v. 18). Com no precisa tampoc si la «visió» de

Daniel comprenia la interpretació que mancava al somni de Nabucodonosor. Pero el fet de

designar 1' experiencia nocturna del jueu amb el nom de «visió» faria pensar que l'afavorit

del Cel havia rebut coneixement no solament del somni del rei, sinó també del seu signifi-

cat profétic, el qual havia restat amagat al monarca. De manera que en la dessús dita visió

nocturna, Daniel hauria conegut tot el « misteri » del rei, juntament amb la seva relació amb
alió que havia de passar a la darreria deis dies (vv. 28-29). Aquesta diferencia respecte al

somni de Nabucodonosor seria alió que més explicaría la qualificació de « visió » que és do-

nada a la seva experiencia nocturna, la qual sota altres aspectes era semblant al « somni

»

del rei que venia també de Déu, com la visió, i contenia una manifestació de Déu (vv. 28-

30). Amb tot no seria res d'estrany que hagués influit igualment en l'escollidade la dessús

dita designació la concepció de Daniel com «vident» (hozeh). Tindríem, per tant, ací un

primer indici del paper característic que jugará el nostre protagonista a la segona part del

llibre. — Beneí, lloá amb una lloanca que era també acció de grácies.

20. Respongué, en el sentit de: comencar a parlar, prendre la paraula. Així també a 3, 9,

14, 19, 24 etc. Compareu Mt. 11, 25; 17, 4 etc. El cántic de Daniel té dues parts : a) so-

lament Déu és poderos de revelar els « misteris » (vv. 20-21); b) la vera saviesa no és con-

ferida més que per Déu (vv. 22-23). Per Ia seva estructura s'acosta molt a alguns salms.

— De segle en segle, en tots temps, tant en el present com en el passat i a Pesdevenidor.

Compareu Ps. 41, 14; 113, 2.
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23 A tu, o Déu deis meus pares,

lloo i exalco jo,

car m' has donat saviesa i ibrea,

i ara m' has fet conéixer alió que implorávem de tu,

car ens has fet conéixer la cosa del rei

!

Entrevistad
24

Acabat, Daniel ( ) ana a trobar Arioc, a
Daniel ambel • | • 1 • 1 r • 1 •

re¡. qui havia encarregat el reí de íer penr els savis

de Babilonia, i li digué així : « No facis perir els

savis de Babilonia ! Introdueix-me davant el rei,

i indicaré la interpretació al rei. »
26

Llavors Arioc

introduí cuitadament Daniel davant el rei, i li di-

23. Déu deis meus pares, Déu del poblé d' Israel, al qual pertany Daniel. — Ens has fet

conéixer, car tots els quatre joves havien implorat misericordia del Déu del cel tocant al mis-

ten del rei (v. 18). En rigor, la revelado havia estat feta solament a Daniel, com ho de-

clara ell mateix a la resta del verset. — La cosa del rei. Própiament es referiria al somni

del rei, que era alió que no podien indicar més que els déus, com havien protestat els cal-

deus (v. 11). Pero compren, sens dubte, també la seva interpretació (v. 30).

vv. 24-30. Introdu'ft per Arioc a la presencia del rei, Daniel es declara prompte a dir-li

i interpretar-li el somni en qüestió. Comparada amb alió que precedeix, la narració presenta

algunes incongrüéncies : a) al v. 16 Daniel entra a veure el rei sense necessitar cap intro-

ductor; al v. 24, per veure el rei, Daniel ha de recorrer ais bons oficis d' Arioc; b) segons

el v. 14, Daniel s'encontra peí carrer amb Arioc que havia «sortit» per anar a executar els

savis de Babilonia
;
segons el v. 24, Daniel « va a trobar » Arioc, qui era sens dubte al pa-

lau, perqué li obtingui una audiencia del rei, co que li és acordat immediatament
;
c) segons

el v. 16 sembla que el rei hauria ja de conéixer Daniel i esperar-ne la visita per al temps

fixat entre ells dos; segons els vv. 25-26, el rei sembla que no sápiga res ni de Daniel ni

del seu engatjament; d) el v. 17 dóna els noms hebreus deis companys de Daniel; el v.

49 dóna els noms babilónics, del capítol 1 . No farien pensar totes aqüestes petites incongrü-

éncies en una remanipulació del text per tal d'encabir-hi la pregaría de Daniel deis vv. 20-

23? En tot cas, el text podría passar molt bé del v. 12 al v. 24 sense que es trobés a man-

car res. Compareu la interpolado entre 3, 24-25 i 46-51.

24. Acabat. Si els vv. 13-23 fossin secundaris, aquest adverbi de temps hauria d'atribu-

ir-se a 1' interpolador. — ( ) Amb 10 manuscrits, G i Th ometre el primer by. TM diu

:

Daniel «entra» (
e
al) «z» ('al) Arioc, a qui el rei havia encarregat de fer perir els savis

de Babilonia; ana a trobar i li digué etc. — Introdueix-me. Ningú no tenia accés al rei, fora

deis ministres immediats. Heródot constata aquest costum peí que fa ais medes i perses (He-

ródot I, 99; III, 118). Daniel apareix en aquesta relació com un membre de tants de la

«golah», inconegut del rei (v. 25). No és aixó una prova que el present episodi havia tin-

gut una existéncia independent, abans del cap. 1 segons el qual Daniel estava «davant el

rei» (1, 19)? — La interpretació. En aquest verset i al que segueix es parla únicament de la

interpretació del somni, com al v. 16, sense que es digui res del seu endevinament (cf. els

vv. 5, 6 i 9). Solament després que Daniel s' adreca al rei, torna a ésser qüestió del somni

que s'ha de contar (v. 26).

et lux cum eo est. 23 Tibi

Deus patrum nostrorum

confíteor, tcque laudo: quia

sapientiam, et fortitudineni

dedisti mihi: et nunc osten-

disti mihi quae rogavimus

te, quia sermonem regis a-

peruisti nobis.

24 Post haec Daniel ingres-

sus ad Arioch, quem con-

stituerat rex ut perderet sa-

pientes Babylonis, sic ei lo-

cutus est: Sapientes Babylo-

nis ne perdas: introduc me
in conspectu regis, et solu-

tionem regi narrabo. 25 Tune
Arioch festinus introduxit

Danielem ad regem, et di-
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xit e¡: Inveni hominem de

filüs transmigrationis luda,

qui solutionem regi annun-

clet.
26 Respond¡t rex, et di-

xit Danieli, cuius nomen e-

rat Baltassar: putasne veré

potes mihi indicare somni-

um, quod vidi, et interpre-

tationem eius? 27 Et respon-

dens Daniel coram rege,

ait : Mysterium, quod rex in-

terrogat, sapientes, magi,
arioli, et aruspices nequeunt

indicare regi :

28 Sed est De-

us in cáelo revelans myste-

ria, qui indicavit tibi rex Na-
buchodonosor, quae ventu-

ra sunt in novissimis tempo-
ribus.

Somnium tuum, et visio-

nes capitis tui in cubili tuo

huiuscemodi sunt :

29 Tu rex

cogitare coepisti in strato

tuo, quid esset futurum post

haec : et qui revelat myste-
ria, ostendit tibi quae ven-

tura sunt. 30 Mihi quoque
non in sapientia, quae est

in me plus quam in cunctis

viventibus, sacramentum hoc
revelatum est : sed ut inter-

pretado regi manifesta fieret,

et cogitationes mentís tuae

gué així : «He trobat un home d' entre els exi-

liáis de Judá, que fará conéixer al rei la interpre-

tado». 26 Respongué el rei i digué a Daniel, el

nom del qual era Baltasar: «Tu ets, tanmateix,

capas ^e fer-me conéixer el somni que he vist, i

la seva interpretació ? »
27 Respongué Daniel davant

el rei i digué: «El misteri que demana el rei,

ni els savis ni els endevins ni els mágics ni els

astrólegs no poden indicar-lo al rei.
28
Pero hi ha

al cel un Déu que revela els misteris i ha fet

conéixer al rei Nabucodonosor alió que ha de

passar a la darreria deis dies. El teu somni i les

visions del teu cap, sobre el teu Hit, es aixb :
29 Tu,

o rei, sobre el teu Hit et vingueren pensaments de

qué passaria després d' aixb, i aquell que revela els

misteris t'ha fet conéixer qué passara.
30

1 jo, no

per una saviesa que hi hauria en mi més que en

cap vivent m'ha estat revelat aquest misteri, sinó

per tal que hom en faci conéixer la interpretació

al rei, i que coneguis els pensaments del teu cor.

27. Daniel professa en el seu exordi la incapacitat total deis «savis» per a descobrir se-

crets arcans com el que havia proposat el rei. Al v. 10 els caldeus havien expressat una opi-

nió análoga, pero que es referia exclusivament a 1' endevinament del somni del rei.

28. Pero si els «savis» no teñen la facultat de revelar misteris, n'hi ha un altre que la

té i que l'exercita de fet: el Déu del cel (cf. també el v. 10). Amb aixó insinúa ja Daniel

1' origen diví de la revelació que fará al rei. — A la darreria deis dies de l'ordre de coses

existent. Són els dies que han de precedir immediatament l'establiment del regne messiánic.

La frase «a la darreria deis dies» és presa d'Is. 2, 2=Miq. 4, 1. Amb el somni que 1' ha

tant torbat, Déu, únic coneixedor del futur, ha volgut fer conéixer al rei la historia de la fi

deis temps. Aquesta historia compren el descabdellament successiu deis quatre imperis, amb

referéncia especial al que tanca la serie (cf. els vv. 40-43; 10, 14; ri, 19-20). — El teu

somni... és aixd manca a G, i probablement amb raó. Els vv. 28-29 representen l'addicióde

dues variants. Quant al contingut, els vv. 27-28 són iguals que els vv. 29-30.

29. Tu, o rei... després d' aixb manca també a G, i no sembla massa adient amb un som-

ni, com es diu que 1' havia tingut Nabucodonosor. Els somnis es teñen quan hom dorm,

nientre que en aquesta part del verset és qüestió d'un somni que hauria tingut el rei quan

estava, sí al Hit, pero meditant sobre l'esdevenidor i, per tant, despert. Per la darrera part

del verset, que G també dona, vegeu el v. 28 a
.

30. Com Josep (cf. Gn. 40, 8; 41, 16), Daniel protesta humilment que l'exposició i

interpretació que donará no són degudes a les seves própies llums, sinó a una revelació di-

recta del cel. Solament Déu descobreix alió que hi ha dins les tenebres de la nit (v. 22).
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Narrado dei
31 Tu , o rei , estaves veient, i heus ací que

una estatua formidable —aquella estatua era gran

i el seu esclat extraordinari — es drecava davant

teu, i el seu aspecte era paorós.
32 Aquesta esta-

tua, el seu cap era d' or pur, el seu pit i els seus

bracos d'argent, el seu ventre i les seves cuixes

de coure,
33

les seves carnes de ferro, els seus

peus en part de ferro i en part d'argila.
34 Tu

vv. 31-45. Daniel refereix detalladament el somni que havia tingut Nabucodonosor (vv.

31-35), i en dona la interpretació (vv. 36-45). Amb l'exposició del somni donava el «senyal»

o prova que havia exigit el rei (v. 9). Per aixó comenga per ella.

31. Nabucodonosor havia somniat una estatua que colpia a primera vista per la seva

grandesa i esplendor. L' estatua tenia forma humana: cap, pit, bracos etc. Podia representar

una divinitat o simplement un home (cf. 3, 1-2). El text no precisa res sobre el particular.

La cosa no revesteix tampoc gaire importancia per al cas. Tingui's present que es tracta

d'un somni. Per la seva grandária, la dessús dita estatua recorda les estatúes colossals d'As-

síria i Caldea; peí seu carácter representatiu d'imperis, les figures aHegóriques -estatúes i re-

lleus- atestades per a diferents sistemes religiosos de 1' antiguitat, en els quals jugava un pa-

per important la concepció del món com microcosmos, com la seva concreció per mitjá de la

imatge d'un home gran.

32. El colós era, pero, d'una composició heterogénia. El seu cap (amb el coll) era d'or,

els bragos (amb les espatlles) i el pit d'argent, el ventre i les cuixes (en general: regió in-

ferior, baix-ventre) de coure, etc. La selecció i l'ordre en degradació deis metalls teñen, se-

gurament, llur raó d' ésser en la coneguda teoría antiga de les quatre edats del món :
1' edat

d'or, l'edat d'argent, l'edat de bronze o coure i 1' edat de ferro. Si s'urgeixen els mots del

text, els metalls de 1' estatua haurien d' imaginar-se massissos, i no simples fulloles o planxes

de revestiment (cf. 14, 7; Is. 40, 19) o una capa de pintura d'or, argent etc. L'estátua de

metalls de valor decreixent simbolitza la successió deis imperis, segons la interpretació que

n'és donada més avall en el capítol. Si l'ordre en degradació deis metalls figurava també la

degeneració deis tais imperis, és cosa ja més dubtosa. En tot cas, en el nostre text no és

formulat cap judici moral sobre ells; d'altra banda, com hom ha observat justament, els Per-

ses que havien permés la reconstrucció del temple de Jerusalem no podien passar, ais ulls

deis Jueus, per més culpables que els Babilonis que 1' havien destruít. Per Steinmann {Daniel

París, 1950, pág. 58), més que la successió deis imperis, l'estátua del somni de Nabucodo-

nosor simbolitzaria la degeneració progressiva de la humanitat considerada com un home únic,

al qual vindrá a substituir-se el Messias. I els metalls decreixents són comparats per ell, com

ho havia fet ja Gunkel (Schdpfung und Chaos, pág. 333 s.), a les quatre afiances del docu-

ment sacerdotal (Adam, Noé, Abraham, Moisés). Pero semblant interpretació suposa el sen-

tit personal, i no cofiectiu, de la pedra despresa de la muntanya. De més, la gradació a

Daniel seria descendent, mentre que el document sacerdotal ofereix una gradació ascendent,

car no vol pas marcar la decadencia quan passa d'una alianza a l'altra, sinó el progrés que

culmina en Moisés (cf. Montgomery, Daniel, pág. 189).

33. En part d'argila. L'argila, element fácilment destructible, simbolitza la fragilitat de

scires. 31 Tu rex videbas, et

ecce quasi statua una gran-

dis : statua illa magna, et

statura sublimis stabat con-

tra te, et intuitus eius erat

terribilis. 32 Huius statuae ca-

put ex auro óptimo erat,

pectus autem et brachia de
argento, porro venter, et

femora ex aere, 33 tibiae au-

tem ferreae, pedum quaedam
pars erat férrea, quaedam
autem fictilis. 34 Videbas ita,
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estaves veient, quan es desprengué una pedra

'd'una muntanya', sense la intervenció de mans,

i colpí 1' estatua ais seus peus de ferro i d' argila

i els tritura.
35

Aleshores es trituraren a l'una el

ferro, 1' argila, el coure, l'argent i l'ori esdevin-

gueren com el boíl de les bardisses d'estiu, i

se'ls emportá el vent, de manera que no es tro-

bava ni rastre d' ells. Pero la pedra que havia

colpit 1' estatua, es convertí en una gran munta-

nya i emplená tota la térra.

36 Aixó el somni ; i la seva interpretació, la interpretó,

direm davant el rei :

37 Tu, o rei, rei de reis,

—

a qui ha donat el Déu del cel la reialesa, la pui-

tota cosa terrena : colpida a la part que 1' aguantava dreta, o siguí els peus, 1' estatua s' en-

sorra i desapareix. Com que el ferro i 1' argila no s' amalgamen (cf. el v. 43), semblaría

que els peus havien de compondré 's d'una part de ferro i d'una part d' argila. Pero, en

quina forma ? En tot cas, no creiem que els peus fossin d' argila amb un revestiment exterior

de metall. L' argila no s'hauria vist, i el ferro n'hauria contrarestat la fragilitat, la qual cosa

hauria perjudicat granment el simbolisme.

34. 'D'una muntanya'. Ho inserim amb G, Th i V (cf. el v. 45). L' estatua es troba-

va al peu d'una muntanya, de la qual es desprén la pedreta que la destrueix. — Sense la

intervenció de mans d'home, sense que ningú no la toqués. El pensament implícit és, que el

poder secret que mogué la pedra era Déu. L' autor sembla conéixer les maquines de tirar

pedrés deis grecs (cf. Zac. 9, 15). Seria un argument de l'origen tarda de la pega.

35. El ferro, V argila. Th diu «1' argila i el ferro», que seria 1' ordre natural (cf. el v.

4>). Pero probablement es tracta d'un afegitó posterior, que cal suprimir. La pulverització

de 1' argila i del ferro ha estat anunciada ja al verset precedent. En el present se n' indiquen

les conseqüéncies per a la resta de 1' estatua (a l'una). — Les bardisses d'estiu, les tanques

d' arcos o vímets que hom coliocava a les eres al temps de ventar el blat per recollir-hi el

boíl. Són qualificades de bardisses «d'estiu», per tal com semblants barreres devien servir

en altres temporades per a diferents operacions en altres places que no eren les eres de batre

(cf. Palestine Exploration Quartely 1946-1947, pág. 5-14). El colós, dones, fou reduít per

la pedra que el colpí a petits trossos i a pols com el boíl que es diposita, en ventar, a les

«bardisses d'estiu». — M rastre. L'esmicolament i desaparició completa de 1' estatua singu-

lar, sense deixar ni rastre, és un tret propi de somnis. En els somnis, les impossibilitats fí-

siques o les improbabilitats no creen dificultat.

36. Direm. Referit el somni, Daniel passa a donar-ne la interpretació. El plural «direm»

podria ésser una simple fórmula retórica. Altrament caldria veure-hi una manifestació de la

seva delicadesa, la qual li faria recordar que havia obtingut la revelació del somni i de la

seva interpretació per la pregaría deis seus companys (vv. 13, 17, 18, 23; cf. el v. 49).

37. Rei de reis és própiament el títol deis reis de Pérsia. El titol deis reis de Babilonia

era «gran rei». Sobre Ez. 26, 7 on es dona també a Nabucodonosor el títol de «rei de reis»,

vegeu allá la nota. — A qui ha donat... forma un paréntesi, que abraca gairebé tot aquest

4 La Biblia, vol. XV-II

doñee abscissus est lapis de

monte sine manibus : et per-

cussit statuam in pedibus eius

ferréis, et fictilibus, et com-

minuit eos. 35 Tune contrita

sunt pariter ferrum, testa,

aes, argentum, et aurum,

et redacta quasi in favillam

aestivae areae, quae rapta

sunt vento : nullusque locus

inventus est eis : lapis au-

tem, qui percusserat statuam,

factus est mons magnus, et

implevit universam terram.

36 Hoc est somnium.

Interpretationem quoque

eius dicemus coram te, rex.

37 Tu rex regum es : et De-

us caeli, regnum, et forti-
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xanca, la forca i la gloria,
38

i en mans de qui

ha lliurat, pertot on habiten, els filis deis homes,

les bésties del camp i els ocells del cel, i te'ls

ha fet senyorejar tots, — tu ets el cap d' or.
39

1

després de tu s'aixecará un altre reialme, inferior

a tu, i un altre tercer reialme, de coure, que senyo-

tudinem, et imperium, et

gloriam dedit tibí: 38 et

omnia, in quibus habitant

filii hominum, et bestiae agri:

volucres quoque caeli dedit

in manu tua, et sub ditione

tua universa constituit: tu

es ergo caput aureum. 39 Et

post te consurget regnum
aliud minus te argenteum

:

verset i el següent. Déu és qui ha elevat Nabucodonosor al tron de Babilonia (cf. el v. 21),

i l'ha curullat de gloria i esplendor. Nabucodonosor és rei «per la gracia de Déu». La iden-

tificado del cap de 1' estatua amb el «rei» demostra que Nabucodonosor havia tingut el som-

ni en tant que era cap de l'Estat. Era també segons 1' antiga convenció oriental, la qual volia

que Déu s'adrecés de preferencia ais reis.

38. Les bésties del camp... Cf. Je. 27, 6; 28, 14. L'imperi de Nabucodonosor era total,

absolut. — Tu ets... és la continuado de «rei de reis» del v. 37. Daniel mostra, en la se-

va interpretació, com cada un deis elements del somni es reduia a profecia. El cap d'or de

1' estatua és identificat amb el « rei » Nabucodonosor, pero en quant representava una poten-

cia que s'estenia més enllá de la vida personal del monarca (cf. el v. 39). El primer impe-

ri, dones, el més noble com més noble era la part del eos que el figurava i el metall que

la componía, era l'imperi de Nabucodonosor, el que aquest rei personificava : el caldeu o

neo-babilónic. Sobre aquesta identificado hi ha gairebé acord general entre els exegetes. No
es pot dir igual deis altres imperis, com veurem a continuació.

39. Després de tu demostra que la coexistencia deis metalls era simplement un tret postu-

lat per la naturalesa de 1' estatua, la qual no pot ésser imaginada sense que els diferents ele-

ments constitutius es trobin junts. En realitat, els diversos metalls, coexistents en 1' estatua,

simbolitzaven imperis successius. — Un altre reialme. Podría semblar una incongruencia que

Daniel parli tan aviat de reis com de reialmes. Pero, aixó és simplement una prova de la facilitat

amb qué s' alien en el nostre llibre el carácter representatiu i el carácter individual deis reis. El nom
del segon reialme no és donat. Daniel fa saber solament que será un reialme «inferior», com és

inferior la regió deis bracos i del pit respecte al cap i l'argent respecte a l'or, a tu, l'imperi

caldeu representat per Nabucodonosor (v. 38). Pero l'imperi que succeí el de Nabucodo-

nosor en el domini de l'Asia fou, de fet, el medo-persa. Que aquest és l'innominat «altre

reialme», ho demostra la comparado amb les altres profecies del llibre (cf. 7, 5; 8, 20;

11, 2). L'imperi medo-persa fou «inferior» a l'imperi caldeu perqué fou més feble, no per-

qué tingués menys extensió de territori. «L'imperi persa, tan fácilment abatut per Alexandre,

ha hagut de perdre del seu prestigi, tant com el vell imperi de Nabucodonosor creixia en els

records» (Lagrange, a RB. 1904, pág. 503). — Tercer reialme, que tampoc no és identifi-

cat nominativament. Simplement és caracteritzat com «de coure», potser per recordar el me-

tall tercer en ordre decreixent de 1' estatua simbólica; potser per expressar la seva malieabili-

tat o movilitat : aquest imperi fou com una mena de meteor que no tingué temps de fixar-

se enlloc definitivament, a diferencia de « Nabucodonosor » que tenia la seva seu a Babilonia,

o de 1' imperi medo-persa amb capital i territori ben definits. I s'afegeix que «senyorejará

sobre tota la térra», que será universal. Aquest tret fa pensar en 1' imperi d' Alexandre Mag-

ne, de qui diu el llibre deis Macabeus : «i la térra calla davant d'ell» (1 Mac. 1, 3). Fou,

encara, el reialme historie que succeí 1' imperi persa. Les profecies paral-leles del nostre llibre

aconsellen també la identificació del tercer reialme amb 1' imperi relativament fugac. d' Alexan-
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et regnum tertium aliud ae-

reum, quod imperabit uni-

versae terrae. 40 Et regnum
quartum erit velut ferrum.

quomodo ferrum comminuit,
et domat omnia, sic com-
minuet, et conteret omnia
haec. 41 Porro quia vidisti

pedum, et digitorum partem
testae figuli, et partem fer-

ream : regnum divisum erit,

quod tamen de plantario fer-

rejará tota la térra.
40

1 el quart reialme será fort com
el ferro, corresponentment a que el ferro ho tritura i

esdernega tot, i, com el ferro que capola, triturará

i capolará tots aquests.
41

1 que veiessis els peus

i els dits en part d' argila de terrissaire i en part

de ferro [vol dir que]: el reialme será dividit,

pero tindrá quelcom de la soliditat del ferro, (cor-

dre (cf. 7, 6; 8, 5 ss. i 21; 11, 3-4). Les opinions deis crítics están, pero, un poc dividi-

des sobre aixó (vegeu la nota que segueix).

40. Més gran és encara la divergencia de parers peí que fa a la identificació del quart

reialme, que Daniel deixa també innominat. Ja el llibre quart d'Esdras 12, 10-12 i Josep Fla-

vi (Antiq. X, 10, 3) veieren en el quart imperi de Daniel l'anunci de l'imperi roma; opinió

que feren seva St. Jeroni i molts Pares, seguits d'alguns moderas. L'exegesi posterior jueva

hi veié l'imperi arábic, interpretació que influí també en l'exegesi cristiana. St. Efrem i alguns

escriptors antics cregueren que el quart imperi era l'imperi grec d'Alexandre i deis Diadocs

alhora, explicado que ha estat adoptada per molts deis crítics independents moderas. Alguns

altres autors moderas, entre ells católics en especial, han defensat que Túnica explicació

plausible del quart reialme és la que ho entén de l'imperi deis Diadocs o successors d'Ale-

xandre Magne. Es la sola teoría que fa justicia al text, si s'admet, com és comú entre els

vells exegetes, que existeix una correspondencia entre el cap. 2 i els capítols profétics de la

segona part del llibre. De la confrontado del present passatge sobretot amb els capítols 7 i 8

resulta forgosament que el «quart reialme», de qualitats diferents com el ferro i i' argila, ha

de designar els reialmes deis Seléucides (Siria) i deis Ptolomeus (Egipte). Pero la caracte-

rització « fort com el ferro » és un indici inequívoc que T autor sagrat té en vista sobretot el

primer (cf. dents de ferro a 7, 7 i 13). La forga extraordinaria atribuida a l'imperi siria que,

com el ferro, ho esmicola tot, no ha de fer illusió. « Es la impressió del terror present : els

altres imperis són tan lluny ! mentre que el monstre és allá, que capola i esclafa» (Lagran-

ge, loe. cit. ). Remarqueu, en efecte, que el -no un, com ais casos precedents- quart re-

ialme és l'únic que no és presentat ais lectors com si sapiguessin ja prou bé de qué va, i

que, respecte a ell, 1' autor no s' acontenta amb una pinzellada més o menys vaga i de ca-

rácter general, sinó que el descriu més llargament i baixant a coses ben concretes i detalla-

des. — Tots aquests. No té sentit, car no pot referir-se ais tres reialmes precedents, per tal

com el quart reialme ha pres ja el lloc d' ells (cf. la nota al v. 39). En lloc de «tots aquests»,

Th porta: «totes les coses» o «tot»; G: «tota la térra» (NipN en comptes de PjW). La

darrera és la lli<;ó que suggereix la comparació del nostre passatge amb 7, 23, on es diu

també del quart reialme que «triturará tota la térra». La corrupció de TM seria deguda a

la frase análoga del v. 4i b
.

41. I els dits és probablement un additament posterior, pres del v. 42, i no una «ampli-

ficació natural» (Góttsberger), portada per la qualitat del símbol. Compareu el v. 33.
—

Será dividit, mancará de cohesió interna, no per culpa d'escissions polítiques, sinó per la

coexistencia d'elements de forca i d'elements de debilitat, «será frágil» (v. 42), com la

unió d' argila i ferro que própiament no s' amalgamen, sinó que solament s'acosten l'un a

l'altre. Malgrat la divisió, el reialme tindrá certa aparenta de forga i será agressiu (soliditat
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responentment a alió que has vist del ferro mesclat

amb argila fangosa.
42

1 els dits deis peus en part

de ferro i en part d' argila : en part el reialme

será fort i en part será frágil.
43

'I' que veiessis

el ferro mesclat amb argila fangosa : es mesclaran

per semenca humana, pero no s' unirán sólidament

l'un amb l'altre, de la mateixa manera que el

ferro no s' amalgama tampoc amb 1' argila).
44

1

ais dies d' aquests reis suscitará el Déu del cel un

reialme que no será destruít mai més, i el reial-

me no será cedit a un altre poblé ; triturará i

acabará amb tots aquells reialmes, i ell subsistirá

ri orietur, secundum quod
vidisti ferrum mistum testae

ex luto. 42 Et dígitos pedum
ex parte ferreos, et ex par-

te fictiles : ex parte regnum
erit solidum, et ex parte

contritum. 43 Quod autem
vidisti ferrum mistum tes-

tae ex luto, commiscebuntur
quidem humano semine, sed

non adhaerebunt sibi, sicut

ferrum misceri non potest

testae. 44 In diebus autem
regnorum illorum suscitabit

Deus caeli regnum, quod
in aetemum non dissipabi-

tur, et regnum eius alteri

populo non tradetur : com-
minuet autem, et consumet
universa regna haec : et ip-

del ferro). — Mesclat amb argila fangosa. Segons el v. 33, els peus són «en part de ferro

i en part d' argila». La nostra frase en fa un tot únic, amalgama de ferro i d' argila, mate-

rials que no lliguen segons el v. 43. Aquesta explicació de la mésela podria ésser una inter-

polado a la narració primitiva, feta per 1' editor del llibre. Vegeu el v. 43.

42. En la descripció del somni (cf. els vv. 33-34) no es parla per res deis dits deis peus.

No seria impossible que el nostre verset hagués estat afegit també més tard, tant més que

no fa altre que repetir la mateixa idea del verset precedent.

43. Ho inserim amb G. — Es mesclaran. No s' especifica el subjecte, que no pot

ésser altre que els reis, deis quals es parla bruscament al v. 44. Aquesta omissió faria pen-

sar que, amb la menció deis dits deis peus i del tot que formava, segons ell, el ferro mes-

clat amb argila fangosa (frase repetida ací i al v. 41), 1' editor hauria visat els deu reis de

7,24. — Per semenca humana. AHudeix a les aliances matrimoniáis contractades entre Ptolo-

meus i Seléucides amb la finalitat de restablir entre ells 1' harmonía i la unió, pero que no

s' adveraren d'efectes duradors (cf. 11, 6 i 17). Tots aquests detalls marquen clarament la

correspondencia del quart reialme del cap. 2 amb el reialme del cap. 11. La identificació del

quart reialme amb el deis Diadocs, especialment el de Siria, és, dones, una dada segura en

l'exegesi, baldament els vv. 4i b~43 no haguessin pertangut primitivament a la narració.

44. D' aquests reis, els reis del quart imperi que no són esmentats explícitament en el text

actual (cf. el v. 43). La indicació cronológica resulta un poc vaga. Pero la confrontació amb
les altres profecies del llibre permet de precisar un poc més el període en la historia d'a-

quests monarques que és visat per 1' autor sagrat : és el temps d' Antíocus Epífanes (175-

164 a. C. ), el qual tanca sempre l'horitzó historie del nostre profeta (cf. 7, 25-27; 8, 24-

27; 11, 40-45).

—

No será destruít, contráriament ais imperis que 1' hauran precedit, els

quals hauran desaparegut tots per una causa o altra (cf. 7, 4). — A un altre poblé, per

l'estil deis pobles que detenien el poder en els imperis precedents, babilonis, medo-perses etc.

Ni al poblé d' Israel com a tal. Ni ací ni enlloc no promet Daniel a Israel la dominació del

món. «El reialme no será cedit a un altre poblé» vol dir simplement que el nou reialme

será independent, que els seus súbdits no estaran sotmesos a l'autoritat d'un monarca es-

tranger (cf. el v. 37) com era el cas de Judá que havia estat subjugat successivament pels

babilonis, medo-perses, grecs d' Alexandre Magne, sirians i ptolomeus. La nota d'universali-

tat del reialme que Déu establirá, afirmada explícitament en la descripció del somni (cf. «i
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sum stabit ¡n aeternum.
46 Secundum quod vidisti,

quod de monte abscissus

est lapis sine manibus, et

comminuit testam, etferrum,

et aes, et argentum, et au-

rum, Deus magnus ostendit

regi quae ventura sunt post-

ea; ei verum est somnium,
et fidelis interpretatio eius.

46 Tune rex Nabuchodo-
nosor cecidit in faciem suam,
et Danielem adoravit, et

hostias, et incensum prae-

eternament,
46

tot com tu has vist que es despre-

nia una pedra de la muntanya, sense la interven-

ció de mans, i que triturava el ferro, el coure,

l'argila, l'argent i 1' or. El Déu gran ha fet co-

néixer al rei el que ha de passar després d' aixó;

i ver és el somni, i segura la seva interpretado».
46 Aleshores el rei Nabucodonosor caigué sobre Conseqüéncies

la seva fac i adora Daniel, i ordena que li oferis-
peraDaniel

emplená tota la térra» del v. 35), está continguda en les paraules «i acabará amb tots a-

quells reialmes, i ell subsistirá eternament ». El nou reialme que ha de reemplazar els reial-

mes terrens que l'hauran precedit será, dones, com ells independent, universal i, de més,

de duració ¡Ilimitada.

45. Una pedra de la muntanya. A la base del símbol hi ha probablement la concepció

antiga de la propagació deis pobles per la despresa de pedrés d' una roca o muntanya

(cf. Is. 51, 1 ), i de llur multiplicado després d'un conflicte amb les poblacions autóctones

hostils, les quals acaben per ésser desallotjades de llurs posicions en benefici deis nous colo-

nitzadors (cf. Helmántica, 1950, n.° 2, pág. 214-237). La pedra del somni de Nabucodono-

sor, la qual és figura del reialme que Déu suscitará «ais dies d'aquells reis » (v. 44) o del

«poblé deis sants» com és anomenat al cap. 7 el nou reialme, es separa de la muntanya

que és Israel, i després de topar violentament amb l'estátua que simbolitzava els poders ene-

mies de Déu, els quals resten vencuts, creix i es multiplica de tal manera que acaba per

emplenar tota la térra. Es alió que passá també amb l'Església cristiana, prefigurada per la

pedra misteriosa. El petit ramat del principi (pusillus grex, Le. 12, 32) provenia del Judais-

me, i després d' entrar en conflicte amb els poders hostils, que surten vencuts de la lluita,

creix i es multiplica de tal manera que acaba per « emplenar tota la térra » esdevenint uni-

versal. — El ferro, el coure, l'argila. G, Th i V diuen : «l'argila, el térro, el coure». Es

l'ordre lógic en 1' enumerado, del moment que es parla de la destrucció deis constituents de

l'estátua i que la destrucció comencá pels peus. — Després d'aixb, cf. el v. 29. G porta:

«a la darreria deis dies». Molt versemblantment és la lli^ó primitiva (cf. el v. 28). Alió que

interessa 1' autor sagrat és própiament el que passará a «la darreria deis dies». La resta ha

de servir simplement de prova que, així com s'hauria realitzat alió que fa referencia ais pe-

ríodes precedents, es realitzará també alió que es refereix al període darrer. — Ver és el

somni... Afirmado solemne de la veritat d' alió que s'ha dit, en estil apocalíptic (cf. 8, 26;

10, 1; 11, 2; Ap. 21, 5; 22, 6). «Segura» vol dir que s'hi pot teñir confianza, que és ple-

nament digna de fe.

vv. 46-49. Nabucodonosor resta profundament impressionat peí talent de Daniel, i li con-

fereix alts honors i recompenses. A petició del darrer, el rei preposa a 1' administrado de

Babilonia els seus tres companys Sidrac, Misac i Abdenagó.

46. Adora. Els honors divins que el rei cregué haver de retre a Daniel, expressen excel-

lentment la impressió gran que li causá de veure el seu somni tan ben endevinat i interpre-

tat (compareu Act. 14, 10 ss.). Naturalment que un jueu no podia acceptar per a ell uns

honors semblants. Si Daniel no els refusa -res en el text no indica que ho fes-, és que en

el fons aquests honors anaven adrecats a Déu, a qui revenia, en els termes mateixos de Da-
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i els seus com-

panys.

sin oblacions i encens.
47 Respongué el rei a Da-

niel i digué: «En veritat, el vostre Déu és el

Déu deis déus i el senyor deis reis i el revelador

deis misteris, puix que has pogut revelar aquest

misteri » .

48
Aleshores el rei exalta Daniel : li féu

molts grans dons i 1' instituí governador de tota

la provincia de Babilonia i cap suprem de tots

els savis de Babilonia.
49

1 a requesta de Daniel

el rei preposá Sidrac, Misac i Abdenagó a 1' ad-

ministració de la provincia de Babilonia
;

pero

Daniel era a la porta del rei.

cepitutsacrificarent ei.
47 Lo-

quens ergo rex, ait Danieli:

Veré Deus vester Deus de-

orum est, et Dominus re-

gum, et revelans mysteria

:

quoniam tu potuisti aperire

hoc sacramentum. 48 Tune
rex Danielem in sublime ex-

tulit, et muñera multa, et

magna dedit ei: et constituit

eum principem super omnes
provincias Babylonis: et prae-

fectum magistratuum super

cunctos sapientes Babylonis.
49 Daniel autem postulavit

a rege : et constituit super

opera provinciae Babylonis,

Sidrach, Misach, et Abde-
nagó: Ipse autem Daniel

erat in foribus regis.

niel, tota la gloria deis damunt dits endevinament i interpretado (cf. els vv. 28 i 30). Les

paraules del rei al verset següent demostren que Nabucodonosor no ho entenia pas d'altra

manera. En fer-li retre els honors divins, 1' autor sagrat deixaria, tanmateix, traspuar un bon

xic el seu entusiasme davant la superioritat del nostre heroi. Sempre han tingut els jueus el

bo i millor de la humanitat : els homes més savis (Josep a l'Egipte; ara Daniel) i lleials

(cf. 6, 4-5; Mardoqueu), o les dones més belles (Sara, 1' esposa d'Abraham; Judit, Ester).

47. Nabucodonosor reconeix alió mateix que afirmava Daniel ais vv. 20-23.- £7 Déu deis

déus, el Déu suprem (cf. 11, 36; Dt. 10, 17; Ps. 136, 2). Tot i restant politeísta en el

fons, Nabucodonosor marca ja amb la seva confessió un pas vers el monoteisme.

48. El rei compleix envers Daniel la promesa que havia fet ais caldeus (v. 6). La re-

compensa que li confereix, podría aparéixer com la confirmació d' aquella condició d' honor,

en qué el jueu ja havia entrat (1, 19-21) i en la qual és constituit en alió que segueix

(5, 11). — La provincia de Babilbnia sembla un cas análeg al d' « Elam, la provincia» de

8, 2, de manera que suposaria un temps en qué «Babilonia» havia estat convertida en «pro-

vincia» de l'imperi que no era ja el de la gran metrópoli caldea. — Tots els savis designa,

potser, ací els dignitaris civils i eclesiástics de Babilonia, no exclusivament els « instru'its

»

de l'imperi, com solia ocórrer en els altres casos que precedeixen.

49. A requesta de Daniel. En el text massorétic actual, la petició de Daniel sembla com

un acte de justicia, per tal com els seus tres companys havien participat en alguna manera

al seu bon éxit. Pero si els vv. 13-23 no haguessin pertangut a la narració primitiva, la

gestió a favor deis seus tres amics s' explicaría peí companyonatge que el lligava amb Sidrac,

Misac i Abdenagó i peí coneixement que tenia de llur valúa i integritat moral. — Preposá.

No és clara la natura exacta del carree conferit ais tres jueus. ^Com no és tampoc ciar si

aquest carree era própiament el que estava destinat a Daniel, pero que Daniel hauria declinat

per fer-lo conferir ais seus amics. En tot cas, alió que és ciar, és que els tres joves assoliren

una posició distingida en 1' Estat. Llur admissió entre l'oficialitat del rei els prepara, evident-

ment, per al paper que han de jugar al capítol següent, mentre que la remarca sobre la po-

sició especial de Daniel « a la porta del rei », és a dir, a la cort o palau reial -penseu en

la « Sublim Porta » deis temps deis tures- explicaría per qué el nou president deis savis de

Babilonia no es va veure implicat en el mateix perill deis seus tres companys. El verset po-

dría ésser de la má de 1' editor del llibre.
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CAPÍTOL III

ELS TRES JOVES DINS EL FORN ENCÉS

' Nabuchodonosor rex fe- Jhj re j Nabucodonosor féu una estátua d'or, r al- Recaí de r*
cit statuam auream altitudi- , . . .

i i
•

i «itua

ne cubitorum sexagima, la- cana de la qual era de seixanta colzades i la se-

Cap. III. Al capítol precedent ha estat demostrada la supremacía del Déu d' Israel en cien-

cia (cf. 2, 47). L'episodi deis tres joves salvats miraculosament per Déu del forn de foc

ardent palesa ara la seva supremacía en potencia (cf. 3, 96). Pero al costat d' aquesta fina-

litat d'ordre teóric, el present capítol en té també, com el segon, una altra d'ordre práctic

:

encoratjar els jueus a restar fidels a llur religió paterna, la veritat de la qual ha estat de-

mostrada al capítol 2, i a restar-hi fidels ádhuc en els més grans perills. Quan hom els cons-

trenyi, sota amenaca de mort, a acceptar una religió pagana, han de mantenir-se ferms en

llur fe, i llur resposta no ha d'ésser altra que la deis tres joves, del v. 17: Que el nostre

Déu ens salvi o no, d' ídols no n' adorem ! — L' episodi és una illustració colpidora de les

paraules d'Is. 43, 2: «Si vas enmig del foc, no serás cremat i la flama no et bleirá»

(compareu 1 Mac. 2, 59). Es també la protecció divina que salva d'una mort segura el

simbolisme que ha vist en la deslliuranca miraculosa deis tres joves 1' art cristiá antic, en el

qual jugá un paper tan important el fet de l'heroisme de Sidrac, Misac i Abdenagó gitats al

forn ardent (cf. l'article Hebreux, a Dictionnaire d' Archéologie Chrétienne et de Liturgie). I en-

cara avui dia l'Església demana a Déu, a la «Recomanació de 1' ánima», que vulgui preservar

el ditunt de les penes de 1'infern, com havia alliberat els tres joves del forn de foc: Libera,

Domine, animam serví tui, sicut liberasti tres pueros de camino ignis et de manu impii regis.

vv. 1-7. Nabucodonosor erigeix a la plana de Dura, prop de Babilonia, una estátua co-

lossal d'or, i reuneix per a l'acte de la seva inauguració els alts oficiáis del seu reialme, a

tots els quals ordena, sota pena d'ésser tirats dins un forn enees, de prostrar-se a un senyal

donat i adorar 1' estátua. Una estátua gegantina era també el motiu central del capítol precedent.

1. El rei Nabucodonosor. G i Th prefixen la data «l'any divuité », és a dir, l'any 586, i,

per tant, poc després de la caiguda de Jerusalem. Volien amb aixó donar a entendre que la

festa es celebrava per commemorar el triomf sobre Judá? G afegeix, encara, l'ocasió en qué

1' estátua fou erigida: hauria estat mentre Nabucodonosor estava « organitzant ciutats i paisos

i tots els habitants de la térra de l'índia fins a 1' Etiopia». Pero, que se sápiga, Nabucodo-

nosor no va estendre mai les fronteres del seu imperi fins ais tais límits, ni va realitzar al-

tres expedicions militars fora de les ménades en direcció de Siria, Palestina i Egipte ( exclosa

1' Etiopia). — Una estátua. Sota la influencia del cuite del César, alguns antics creien que 1' es-

tátua representava el rei. Pero al v. 14 es parla expressament d'estátua d'un déu (cf. els

vv. 12, 18, 95). — D'or. D'or massís? O bé, solament recoberta de lamines, o pintada,

d'or? El primer correspondria millor a la impressió de massa enorme d'or, que sembla voler

produir el narrador amb tot el que diu de 1' estátua colossal (cf. 2, 3). — Seixanta coincides,

més de trenta metres. L'erecció d'estátues colossals no era, certament, res de massa extra-
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Inauguració.

va ampiaría de sis colzades ;
1' erigí a la plana de

Dura, a la provincia de Babilonia.
2
I enviá el reí

Nabucodonosor a reunir els sátrapes, els gover-

nadors i lloctinents, els generáis, els tresorers,

els jutges, els comandants de policia i tots els

prefectes de provincia perqué assistissin a la inau-

guració de 1' estatua que havia erigit el reí Na-

bucodonosor. 3 Aleshores es reuniren els sátrapes,

els governadors i lloctinents, els generáis, els tre-

sorers, els jutges, els comandants de policia i tots

els prefectes de provincia per a la inauguració de

1' estatua que havia erigit el rei Nabucodonosor, i

titudine cubitorum sex, et

statuit eam in campo Dura

provinciae Babylonis.
2 Itaque Nabuchodonosor

rex misit ad congregandos

sátrapas, magistratus, et iu-

dices, duces, et tyrannos, et

praefectos, omnesque prin-

cipes regionum, ut conve-

nirent ad dedicationem sta-

tuae, quam erexerat Nabu-
chodonosor rex. 3 Tune con-

gregad 'sunt satrapae, ma-
gistratus, et iudices, duces,

et tyranni, et optimates, qui

erant in potestatibus cons-

tituti, et universi principes

regionum ut convenirent ad

dedicationem statuae, quam
erexerat Nabuchodonosor

ordinari per ais orientáis. Tanmateix, l'algária de 1' estatua present seria un poc excepcional.

Les proporcions entre 1' alaria i 1' ampiada no segueixen tampoc el canon escultóric de la fi-

gura humana (5-6x1). La desproporció entre 1' alcária (uns 30 metres) i el diámetre (uns

3 metres) ha fet pensar que en el primer nombre hi anava compresa una base o columna

sobre la qual descansava 1' estatua, de manera que hauria estat tot el monument (columna i

estatua), que hauria medit seixanta colzades. Es així que representa l'« estatua» l'art cristiá

antic. — La plana de Dura. Es escollida una plana perqué s'hi ha de reunir molta gent. La

de Dura no ha estat identificada encara. Th ha llegit Aeeiqá. G ho ha pres com un nom
comú : la plana del períbol=recmte, muralla que voltava la ciutat, co que suggeriria que la

plana en qüestió era la que es trobava ais afores immediats de Babilonia, lloc que resultaría

molt indicat per a la mena de reunió que s'hi havia de teñir. «Dür», en el sentit de: mur

de defensa, fortalesa o baluard, és molt freqüent en la toponomástica babilónica. El nom
«Dura» s'ha conservat a Telul Dura, a 8 quilómetres al sud-est de Babilonia, i ais pujols de

Dura, prop del Nahr Dura, a uns deu quilómetres al sud de Babilonia.

2. A la inauguració de 1' estatua foren invitats tots els magistrats i dignitaris del regne,

que semblen formar com una mena de consell d' Estat (Jdt. 2, 2). TM dona el nom de vuit

classes d' aquests magistrats i dignitaris ; G i Th solament set. Les atribucions de cada un

deis graus corresponents no són pas ben conegudes. Compareu el cas análeg deis mágics,

endevins etc. de 2, 2. — Sátrapes. Es un nom persa, que volia dir «protectors del reialme». La

divisió de l'administració de l'imperi en satrapies fou própiament l'obra de Darius (cf. 6, 2).

Deis altres títols, alguns són també d' origen persa, altres d' origen acadiá, altres d' origen

discutit. En aqüestes condicions, no és d'estranyar que la traducció deis darrers no sigui ben

segura. — Tresorers eren els directors de finan^a. Els « comandants de policia » o funcionaris

de policia correspondrien al nom tiftaie'. Amb els prefectes o oficiáis de provincia hagueren

de venir també a Babilonia els tres companys de Daniel, els quals estaven compresos almenys

en la designació de «tots els prefectes de provincia» (cf. el v. 12; 2, 49). De Daniel, no

se'n diu res en tota la narrado. La qual cosa resulta molt estranya de moment que havia

estat fet govemador de tota la provincia de Babilonia (cf. 2, 48). L' única explicació plausi-

ble de semblant silenci es troba en 1' origen independent de la present relació respecte al cap. 2.

3. Que havia erigit Nabucodonosor manca a Th. No se sap pas si ho ometé per qüestions

d'estil, o bé perqué realment 1' original no ho portava. L'abséncia del títol el rei (Nabuco-
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rex. Stabant autem in cons-

pectu statuae, quam posue-

rat Nabuchodonosor rex

:

4 et praeco clamabat valen-

ter: Vobis dicitur populis,

tribubus, et linguis :

6 In ho-

ra, qua audieritis sonitum
tubae, et fistulae, et citha-

rae, sambucae, et psalterii,

et symphoniae, et universi

generis musicorum, caden-

tes adórate statuam auream,

quam constituit Nabuchodo-
nosor rex. 6 Si quis autem
non prostratus adoraverit,

eadem hora mittetur in for-

nacem ignis ardentis. 7 Post

haec igitur statim ut audie-

runt omnes populi sonitum
tubae, fistulae, et citharae,

sambucae, et psalterii, et

symphoniae, et omnis gene-

ris musicorum: cadentes

omnes populi, tribus, et

es collocaren davant 1' estatua que havia erigit

Nabucodonosor. 4
I 1' herald va cridar amb forca:

« A vosaltres, pobles, tribus i llengües, s' orde-

na :

5 Al moment que sentireu el so del corn, ordre ¿-«dorar-

del xiulet, de la cítara, de la sambuca, del salti-
*"

ri, de la simfonia i de totes menes d' instruments

de música, haveu de caure i adorar 1' estatua d' or

que ha erigit el rei Nabucodonosor. 6
1 el qui no

caurá i adorará, a 1' hora mateix será gitat dins

un forn de foc enees».
7 En conseqüéncia, tan Aq^cind.

bon punt sentiren tots els pobles el so del corn,
delsgeiu ' li

del xiulet, de la cítara, de la sambuca, del salti-

ri i de totes menes d' instruments de música, tots

els pobles, tribus i llengües caigueren i adoraren

donosor) podría fer pensar en una interpolació de copistes. No obstant aixó, cal reconéixer

que 1' autor de la narrado és inolt partidari de les repeticions, encara que no produeixin

gaire bon efecte estétic.

4. La crida de 1' herald suposa la presencia d'estrangers de diferents contrades, governa-

des o no per Nabucodonosor. Sobre la presencia d'estrangers a Babilonia, compareu Is. 13, 14;

47, 15; Jer. 50, 16. Amb l'expressió «pobles, tribus i llengües », habitual en el llibre (cf.

5, 19; 6, 25 ; 7, 14), es designen tots els habitants de l'imperi babilónic i de la seva capital

cosmopolita. Naturalment, l'obligació de fer acte d'homenatge a 1' estatua era imposada prin-

cipalment ais « pobles, tribus i llengües » que es trobaven presents a la seva inauguració,

sense distinció de jueus i gentils.

5. El senyal per a l'acte coHectiu d'adoració de 1' estatua será donat peí toe simultani de

tota una serie d' instruments de música. — Xiulet és la traducció literal del mot arameu, el

significat exacte del qual no és conegut. Hom ha pensat en una mena de doble oboe deis

assiris. — Cítara... saltiri. Els noms arameus són manllevats al grec. La sambuca era un ins-

trument de cordes triangular, una mena d' arpes petites. Segons St. Jeroni {In Ps. 149), el

saltiri s' assemblava a la cítara. — Simfonia. Un altre mot pres del grec, al qual hom acos-

tuma a donar el significat de: gaita o cornamusa, sentit que no ha tingut mai en grec. De

les quatre vegades que és donada la llista deis instruments de Nabucodonosor, TM solament

tres n'esmenta la «simfonia», i la primera vegada sense la copulativa (vv. 5, 10, 15); G
l'esmenta solament dues vegades (vv. 5 i 15); Th una de sola (v. 15); V, al contrari, totes

les quatre vegades. Semblant fluctuació revela el carácter secundari del mot en el present pas-

satge. Probablement havia estat escrit primer al marge, com per dir « és una veritable banda

o orquestra». Més tard, els copistes l'haurien incorporat al text, com si es tractés d'un altre

instrument més. — St. Joan Crisóstom ( De statuis IV
, 4), observa com tot 1' aparat de l'es-

cena estava ben fet per a augmentar el sentit de la dificultat en qué es trobaran els tres joves

jueus; els espectadors distingits, el gran conjunt musical i el pregó solemne creen una at-

mosfera d'intimidació, a la qual es podia sostreure solament una voluntat enérgica i decidida

com la que mostraren els tres joves jueus de la nostra narració.
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1' estatua d' or que havia erigit el rei Nabucodo-

nosor.

linguae adoraverunt statuam

auream, quam constituerat

Nabuchodonosor rex.

jueus.

Refiis deis tres
8
( ) De mantinent s' atansaren uns individus

caldeus i calumniaren els jueus.
9 Respongueren

i digueren al rei Nabucodonosor : « Rei, visquis

per segles :

10 Tu, o rei, has emés l'ordre que

tot home, en sentir el so del corn, del xiulet,

de la cítara, de la sambuca, del saltiri i de la

simfonia i de totes menes d' instruments de mú-

sica, caigués i adorés 1' estatua d'or,
11

i que el

qui no cauria i adoraría seria gitat dins un forn

de foc encés.
12 Hi ha certs jueus que has pre-

posat a 1' administració de la provincia de Babi-

lonia, Sidrac, Misac i Abdenagó : aquests homes

no ' han obeít, o rei, la teva ordre ' ; no vene-

ren el teu déu ni adoren 1' estatua que has eri-

8 Statimque in ipso tem-

pore accedentes viri Chal-

daei accusaverunt Iudaeos:
9 dixeruntque Nabuchodono-
sor regi : Rex in aetemum
vive :

10 tu rex posuisti de-

cretum, ut omnis homo,
qui audierit sonitum tubae,

fistulae, et citharae, sambu-
cae, et psalterii, et sympho-
niae, et universi generis

musicorum, prosternat se,

et adoret statuam auream :

11
si quis autem non proci-

dens adoraverit, mittatur in

fornacem ignis ardentis.
12 Sunt ergo viri Iudaei, quos
constituisti super opera re-

gionis Babylonis, Sidrach,

Misach, et Abdenago : viri

isti contempserunt, rex, de-

cretum tuum: déos tuos non
colunt, et statuam auream,
quam erexisti, non adorant.

vv. 8-94. Els tres companys de Daniel, Sidrac, Misac i Abdenagó havent refusat resolta-

ment conformar-se a les ordres del rei, són gitats dins el forn ardent; pero, amb gran sor-

presa de Nabucodonosor, són miraculosament salvats del poder de la flama.

8. ( ) Amb G i Th ometem «en conseqüéncia », repetit del v. 7. — S' atansaren. S'en-

tén : al rei, qui és suposat presidir la reunió (cf. el v. 9). Era molt natural que Nabucodo-

nosor hagués anat a la inaugurado de 1' estatua que havia fet erigir. Pero sembla que el

narrador ho hauria hagut de dir. D' aqüestes imperfeccions d'estil, n'hi ha moltes en aquesta

narració. — Caldeus designa ací, amb tota probabilitat, la professió, no la nacionalitat (cf. 1,4).

Són «savis» envejosos de llurs collegues jueus per haver estat promoguts a l'alt carree d'ad-

ministradors de la provincia de Babilonia (cf. el v. 12). — Calumniaren, literalment «men-

jaren els bocins» (la carn deis jueus), frase semítica per a significar que els calumniaren.

Enmig del servilisme general deis representants deis « pobles, tribus i llengües » havia estat

remarcada, dones, l'abstenció deis joves jueus. Que Sidrac, Misac i Abdenagó no havien co-

mes, com els altres, l'acte idolátric d' adorar 1' estatua era, per tant, un fet. Pero el narrador

no l'esmenta explícitament al v. 7, com hauria estat natural.

12. En llur enveja, els caldeus preñen peu del refús deis tres joves jueus a adorar 1' es-

tatua per a representar-los com ingrats i deslleials a llur reial senyor, que tant els havia afa-

vorits. La menció de llur qualitat de «jueus» podría suggerir que un deis motius de 1' acu-

sado era també 1' animositat contra els estrangers, de la qual el mateix rei no hauria estat del

tot lliure. Pero, peí que fa al darrer, cal dir que no manifesta enlloc de la narració el més

mínim sentiment hostil envers els no babilonis, encara que siguin jueus. — 'Han obeit la teva

ordre'. Així amb Th. TM és tradui't ordinariament «no fan, o rei, cabal de tu». Pero, llevat

de 6, 14 on ocorre la mateixa corrupció, D3?t? no té mai en el nostre llibre el sentit de

«cabal», «deferencia». G i V l'han pres també en el sentit d'ordre o decret. — El teu déu

no és diferent de 1' estatua que Nabucodonosor ha erigit. Tant el nunci (vv. 5-6) com el

rei quan renova personalment l'ordre ais tres joves (v. 15) parlen únicament de 1' estatua.
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13 Tune Nabuchodonosor

in furore, et in ira praece-

pit ut adducerentur Sidrach,

Misach, et Abdenago: qui

confestim adducti sunt in

conspectu regis. 14 Pronun-

cia nsque Nabuchodonosor
rex, ait eis : Verene Sidrach,

Misach, et Abdenago déos

meos non colitis, et statuam

auream, quam constitui, non
adoratis? 15 Nunc ergo si

estis parati, quacumque ho-

ra audieritis sonitum tubae,

fistulae, citharae, sambucae,
et psalterii, et symphoniae, o-

mnisque generis musicorum,
prosternite vos, et adórate

statuam, quam feci : quod
si non adoraveritis, eadem
hora mittemini in fornacem
ignis ardentis : et quis est

Deus, qui eripiet vos de
manu mea? ^Responden-
tes Sidrach, Misach et Ab-
denago, dixerunt regi Na-
buchodonosor : Non oportet

al rei.

git ! »
13 Aleshores Nabucodonosor, en cólera i resisténda

furor, ordena que fessin venir Sidrac, Misac i

Abdenago. Aleshores aquests homes foren con-

duits davant el rei.
14 Respongué Nabucodonosor

i els digué : «És veritat, Sidrac, Misac i Abdena-

go, que no venereu el meu déu ni adoreu 1' es-

tatua d'or que he erigit?
15 Ara, si esteu dispo-

sats, al moment que sentireu el so del corn, del

xiulet, de la cítara, de la sambuca, del saltiri i

de la simfonia i de totes menes d' instruments de

música, a caure i adorar 1' estatua que he fet,—

;

pero si no 1' adoreu, a 1' hora mateix sereu gitats

dins un forn de foc encés ! I quin és el déu que

us salvará de les meves mans?» 16 Respongue- Liurconfian ?ae

ren Sidrac, Misac i Abdenago i digueren ' al rei

Nabucodonosor: «Rei,' no havem de menester

Iahué.

La menció distinta del déu i de 1' estatua és una mena d' hendíadys per a expressar que 1' es-

tatua en qüestió era divina, 1' estatua d' un déu i no d'un home. Si era 1' estatua d'un déu, difícil-

ment la dita estatua podia consistir en un obelisc o estela (contra Steinmann, Daniel, pág. 65).

1 5 . Ara, si esteu disposats. A partir d' aquest moment 1' acte d' adoració que es demana

ais joves jueus té indiscutiblement sentit polític : será una prova d'adhesió i lleialtat al rei!

No és ciar si la invitació a tots els dignitaris de la cort i ais representants deis pobles,

tribus i llengües del principi de la narració perseguia ja aquesta finalitat política. La irritació

(cf. 2, 12) del rei davant la negativa deis tres jueus i la seva temptativa de fer-los desistir

de llur actitud podrien fer-ho pensar. — Que he fet, -. Es una aposiopesi, com a Gn. 30, 27;

Ex. 32, 32; Jb. 42, 8; Le. 13, 9. El pensament ha de completar-se, sens dubte, amb un

gest com volent dir: «Bé, la cosa no tindrá més conseqüéncies ». Es evident que el rei ofe-

reix ais joves l'ocasió de reparar alió que han fet en negar-se a adorar 1' estatua. Com a bon

paga, Nabucodonosor no veu en el dit acte cap inconvenient de natura religiosa, sinó que li

semblen compatibles i conciliables els cuites més diversos. Antíocus Epífanes exigirá ais jueus

actes semblants com senyals d'apostasia de llur religió. — / quin és el déu... desafiament que

no sembla pas teñir en compte les paraules de 2, 47, on Nabucodonosor reconeix solemne-

ment, almenys 1' omnisciencia del Déu d' Israel. Aquesta discordancia seria una altra prova

que les narracions tingueren de primer una existencia separada. El compilador del llibre no

s'hauria preocupat d' eliminar aquests petits desacords, 90 que demostraría la seva escrupolo-

sitat en respectar els documents.

16. 'Al rei Nabucodonosor: Rei'. Així amb G. TM porta «al rei: Nabuconodosor » ; Th
«al rei Nabucodonosor». La repetició de «rei» al comencament de 1' allocució és exigit per

l'estil de la narració. La interpellació amb el simple nom de Nabucodonosor, com és el cas

a TM, seria una falta de respecte. — No havem de menester. Els joves no volen entrar en

discussions de si hi ha o no hi ha un Déu capac de salvar-los de les mans del rei irritat.

La raó la dona el verset que segueix.
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nosaltres de tornar-te mot sobre aixó.
17 'Car' nos de hac re responderé

1 . . , r\ ' c 1 1 1
t''5 '-

,7 Ecce enim Deus no-
hi ha un Deu , el qual nosaltres venerem, 'que' ster, quem coiimus, potest

pot salvar-nos ; del forn de foc encés i de la teva eriPere nos de camino 'gnis

,
.

1
« •

ardentis, et de manibus tuis,

ma, o reí, ens' salvara !

8
1 si no, que et cons- o rex, liberare. 18 Quod s¡

• 1 1 , . , noluerit, notum sit tibí, rex,
ti, o reí, que no venerarem el teu deu ni ado- qu ia déos mos non coiimus,

rarem 1' estatua d'or que has erigit». :~í=ur
ei maniri.

19
Aleshores Nabucodonosor s' omplí de furor, "Tune Nabuchodonosor

...
(

r
. repletus est furore : et as-

1 se h ímmuta la forma déla cara contra Sidrac, pectus faciei íuíus immutatus
»«•• ai 1 , y-, , . , est super Sidrach, Misach,
Misac 1 Abdenago. Kespongue 1 digué que en- et Abdenago, et praecepit

cenguessin el forn set vegades més del que era ^S'ÍSfSSSSS
necessari d' encendre'l.

20
1 ordena a alguns deis «uevaat. 20 Et viris fortissi-

0 mis de exercitu suo jussit

homes més forcuts del seu exércit que garrotes- ut Hgatis pedibus sidrach,

0 . , , • ai j / • 1 ir Misach, et Abdenago mitte-
sin Sidrac, Misac 1 Abdenago per gitar-los al forn rent eos in fbmacem ignis

17. 'Car' hi ha 'un Déu'. Es la llicó de G i Th, la qual sembla Túnica acceptable, car

solament aleshores la resposta s'harmonitza amb el refús deis tres joves de discutir si hi ha

o no un Déu capac de salvar-los. Indirectament, ells diuen al rei que és inútil de perdre el

temps en paraules. Hi ha qui s' encarregará de respondre a la seva pregunta reptadora: els

fets ! Els joves, dones, responen al rei
;
pero d' una manera delicada i indirecta, tal com de-

mana el context. TM hauria de traduir-se : «Si existeix el nostre Déu... és capac de salvar-

nos». Pero és impossible que, ni en hipótesi, els tres joves hagin posat en dubte, sobretot

davant un rei paga, 1' existencia del Déu d' Israel. Aixó seria contra tot l'esperit del llibre. —
'Que'. Ho afegim amb G. — 'Ens'. Sembla que ha de restablir-se amb G i Th. Altra-

ment hauria de sobreentendre 's.

18. I si 110, i si ell no ens salva per les raons que pugui teñir en els seus designis ines-

crutables. — Que et consti... demostra la disposició incondicional deis joves a sacrificar-se per

tal de restar fidels a llur religió. Accepten resoltament la mort, primer que cometre l'acte

idolátric que demana el rei. Tal actitud heroica els feia dignes companys del Daniel de 1,

13 ss. Pero remarqui's que aquest no intervé per res a favor deis seus amics, malgrat que

era «a la porta del rei» segons 2, 49. La qual cosa seria difícil d' explicar si el capítol ha-

gués estat compost juntament amb el cap. 2, com part integrant de la historia de Daniel.

19. El forn. No es diu de quina mena de forn es tractava. Es suposada, senzillament,

T existencia « del forn » al lloc de la magna reunió, i d' un forn a punt de funcionar, si és

que no ho feia ja, encara que no amb la intensitat que vol el rei. — Set vegades. Que el

foc sigui encés molt més nodridament {set vegades) que d'ordinari, que els executors de la

pena siguin els homes més forts, que els joves siguin tirats per 1' embocadura superior del

forn, que hom els hi baixi lligats i amb els vestits posats, són trets que han de fer ressaltar

millor el carácter miraculós de llur salvació. Realment, Nabucodonosor no oblida cap precau-

ció per a assegurar la mort deis tres culpables. Per aixó resultará també més palpable i esplen-

dorosa la potencia de Déu que alliberará els seus fidels adoradors en un cas tan greu.

20. Del seu exércit. L' exércit no havia estat esmentat per res fins ara. La indicació present

suggeriria que Nabucodonosor havia acudit a la festa acompanyat del seu exércit. Fora que

hom vulgui suposar que 1' « exércit » es referia únicament a algún destacament de tropa o a

la guárdia reial. Semblants llacunes demostren que 1' autor no fa própiament historia.
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ardentis. 21 Et confestim vi-

ri illi vincti cum braccis su-

is, et tiaris, et calceamentis,

et vestibus missi sunt in mé-

dium fornacis ignis ardentis.

22 nam iussio regis urgebat:

fornax autem succensa erat

nimis. Porro viros illos, qui

miserant Sidrach, Misach,

et Abdenago, interfecit flam-

ma ignis. 23 Viri autem hi

tres, id est, Sidrach, Misach,

et Abdenago, ceciderunt in

medio camino ignis arden-

tis, colligati.

Quae sequuntur in Hebrae-

is voluminibus non reperi.

24 Et ambulabant in me-
dio flammae laudantes Deum,

de foc encés.
21

Aleshores aquests homes foren

garrotats amb llurs mantells, llurs turbants i llurs

lligadures i llurs vestits, i gitats dins el forn de

foc encés.
22 De resultes de que l'ordre del rei

era tan severa i el forn encés tan extraordinária-

ment, aquells homes que havien aixecat Sidrac,

Misac i Abdenago, la flama del foc els mata.
23

1 aquells tres homes, Sidrac, Misac i Abdena-

go, caigueren garrotats dins el forn de foc encés.

(V: Alio que segueix, jo [St. Jeroni, el tra-

ductor ] no ho he trobat ais llibres hebreus. )

2 4
I es passejaven enmig de la flama, lloant Déu oración

21. Els tres joves són gitats al forn en combustió completament vestits. Altrament, a

Orient, els ajusticiáis eren despulláis de llurs vestidures abans d' ésser executats (cf. Ps. 22,

19, i la crucifixió de Jesucrist). — Mantells. El sentit de sarbal és dubtós. Hom creu que,

origináriament, el mot significava en persa mantell i saragüells. En l'arameu talmúdic té el

primer sentit. Les Versions afavoreixen el segon. — Llurs turbants i llurs lligadures. Traduc-

cions tampoc ben segures. Potser «turbants» és glossa de «lligadures». G esmenta solament

tres peces de vestir. — / llurs vestits sembla resumir la resta de llur indumentaria. Malgrat

que el text és ben formal i explícit sobre el particular, els artistes cristians primitius repre-

sentaren els tres joves dins el forn enterament ñus, probablement per protestar contra 1' opi-

nió que feia deis tais joves uns veritables eunucs (cf. la nota a 1, 3). « Arbitrantur Hebrei

»

diu St. Jeroni «Ananiam, Misael et Azariam fuisse eunuchos».

22. Aixecat, fins a la boca del forn per tirar-lo? dins. Tan potents eren les flames, que

sortiren -per la bocana del forn per on havien estat tirats els joves, sembla que s'hauria

d'entendre; pero vegeu la nota al v. 46- i cremaren els butxins, calant foc a llurs vestits.

Aquest detall és absent de Th, qui diu simplement que el forn s' encengué extraordináriament.

23. Potser és un afegitó posterior, destinat a preparar el tránsit ais versets següents.

Manca a G, i no afegeix res de nou a la narració (cf. el v. 21). La remarca que aquells

«tres» homes caigueren «garrotats» dins el forn és feta en previsió del v. 92, on es diu

que poc després foren vistos «quatre» individus que circulaven peí mig del foc « deslligats »

.

vv. 24-90. Contenen una pregada d'Azarias a favor del seu poblé (vv. 26-45) i un mm "

ne de lloanga al Creador, deis tres joves dins el forn que cremava (vv. 52-90), precedits

l'una i l'altre d'una petita introducció (vv. 24-25 i 46-51). Com adverteix la nota inserida

per St. Jeroni a la Vulgata, aquests fragments són absents de la Biblia hebraica. Llur inter-

polado és traída pels inconvenients que presenten els versets introductoris i la represa de la

narració (cf. el v. 95 ).

24. Es passejaven els tres joves (v. 23), els quals són suposats, evidentment, ja alliberats

de les cordes que els garrotaven (v. 20), per bé que llur alliberació no sigui esmentada en-

lloc d'una manera explícita. Al v. 49 es parla de llur alliberació del foc. — El verset, que

és substancialment idéntic al v. 51, semblada representar més aviat la introducció al cántic
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i beneint el Senyor. 25
Aleshores Azarias s' atura et benedicentes Domino.

, , . i i r i*
25 Stans autem Azarias ora-

i ora aixi; i obnnt la boca enmig del foc, di- vit sic, aperiensque os suum

gué: 26
«Benei't ets tu, Senyor, Déu deis nostres ™ medio T 15

'-

ait

L
26Bene "

, . . ^ dictus es Domine Deus pa-

pares, 1 lloat 1 glorificat el teU Sant nOm pels trum nostrorum, et lauda-

% 9 7 ti i • ii t ir bile, et gloriosum nomen
justicia de Déu. segles. l

J
er tal com ets just en tot alio que has íet tuum in saecuia: 27 quia ¡u -

i totes les teves obres són veres i els teus camins ZiVis^^Sas^oít
són rectes i tots els teus jutjaments són veritat.

28
1 ra tua vera

>
et

.

viae
.

tuae

rectae, et omnia íudicia tua

has executat judias de veritat en tot alió que vera. 28 ludida enim vera

i r i i • i i fecisti iuxta omnia, quae in-

has íet venir sobre nosaltres i sobre la ciutat san- duxisti super nos, et super

deis tres joves, que no pas a l'oració d' Azarias. El mateix suggeriria el text de G: «Així

oraren aleshores Hananias i Azarias i Misael, i cantaren un himne al Senyor quan el rei ha-

gué manat de gitar-los al forn». De més, els joves, segons aquesta llicó darrera, no haurien

encara estat tirats dins el forn quan oraren i cantaren al Senyor. Per tant, mal haurien pogut

passejar-se ja dins d'ell, com suposa el text de Th (pero vegeu la nota següent).

25. Alarias. En la narració aramea, ultra d'ésser anomenats per llur nom babilónic, l'or-

dre deis joves és: Hananias, Misael, Azarias; al v. 88 l'ordre és : Hananias, Azarias, Misael

(cf. l'ordre de G a la nota precedent). Es solament ací que Azarias ocupa el primer lloc.

Potser és per evitar aquesta petita anomalía, que Sir intitula l'oració «Pregaría d' Hananias i

deis seus companys». — S' atura, per prendre 1' actitud convenient per a orar. — Ora així.

Semblaría que després d'aixó havia de seguir ja l'oració. Per aquesta raó es fa difícil de

sostreure's a la impressió que alió que segueix és un duplicat o una segona introducció

amalgamada amb la primera. — I obrint la boca. G afegeix: «dona grácies al Senyor, junta-

ment amb els seus companys». Segons aixó, l'oració hauria estat feta pels tres joves alhora,

solament que Azarias hauria, potser, portat la veu cantant. — Enmig del foc. G també ho

porta. A diferencia, dones, del v. 24, suposa en aquesta part del verset que els joves són

ja dins el forn.

vv. 26-45. L'oració d' Azarias consta de dues parts : a) confessió de la justicia del cástig

infligit per Déu al poblé jueu i a la ciutat de Jerusalem, que han estat lliurats a enemics

cruels (w. 26-32); b) demanda de salvació del poblé i d'humiliació deis seus enemics,

amb els motius que 1' avalen (vv. 33-45). La situació histórica que l'oració suposa, és la del

poblé a Palestina, pero en condicions tristíssimes : subjecció a l'estranger, menyspreu de la

part de les nacions vei'nes, població migrada, sense príncep ni profeta ni cabdill, sense sacri-

ficis ni lloc on oferir-los. Tot aixó fa pensar en els dies luctuosos del comencament de la

revolta macabaica vers l'any 168-170. Com que la peca no conté la més mínima aHusió a

l'incident deis tres joves tirats dins el forn de foc ardent, hom ha suggerit la idea de si

1' Azarias de la nostra pregária no seria, potser, un Azarias diferent del de la narració danié-

lica. Es una conjectura, que no sabem quin valor pugui teñir.

26. El primer estic és literalment idéntic al primer del v. 52. El segon ho és en subs-

tancia al tercer estic del mateix v. 52. Compareu 2, 20; 1 Par. 29, 10 i 20; 2 Par. 6, 3-4.

« Senyor » és el subrogat adoptat pels jueus posteriors que no volien pronunciar el nom ine-

fable «Iahué».

27. Ets just... Cf. Ne. 9, 33. — Les teves obres... Cf. Dt. 32, 4. — / tots els teus jutja-

ments són veritat sembla una variant dittográfica de la cláusula que segueix immediatament.

Sobre la justicia de Déu, compareu encara 9, 14; Tob. 3, 2; Bar. 1, 15 etc.
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s

ta deis nostres pares, Jerusalem ; car segons ve-

ritat i justicia has fet venir tot aixó pels nostres

pecats.
29 Per tal com havem pecat i delinquit Injusticia del po-

en apartar-nos de tu i havem errat en tota cosa ;

ble

30
i no havem escoltat els teus manaments, ni

els havem servats ni complits, com ens havies

prescrit perqué ens anés bé.
31 Tot alió, dones,

que has fet venir sobre nosaltres i tot alió que

ens has íet, tu ho has fet amb judici ver :

32
ens cást¡g.

has lliurat en mans deis ' nostres ' enemics, apos-

tates impiadosos i odiosíssims, i a un rei injust

i el més malvat de tota la térra !

33
1 ara no ens

és llegut d' obrir la boca : la ignominia i
1' opro-

bi han colpit els teus servents i els qui et temen

!

34 No ens lliuris, tanmateix, per sempre, a causa implorado,

del teu nom, ni rompis la teva alianca !

35
I no

apartis de nosaltres la teva misericordia per Abra-

ham, el teu benamat, i per Isaac, el teu servent,

29. Reconeix el gran pecat d' Israel contra el seu Déu, la Llei del qual no volgueren se-

guir. Semblant infidelitat del poblé explica i justifica sobradament tots els cástigs que Iahué

ha infligit ais culpables. Compareu Jer. 7, 24; 9, 12, etc.; Dan. 9, 10-nj Tob. 2, 4-5 etc.

32. 'Nostres'. Ho afegim amb G, car el sentit ho demana. — Apdstates. A 1 Mac. 2, 15

es parla d'agents d'Antíocus Epífanes que forgaven el poblé a apostatar. Per al temps de la

revolta deis Macabeus, Josep Flavi parla també de « jueus renegats i malvats » que es posa-

ren de la part de l'opressor (Ant. XII, 5, 4; XII, 7, 1). — Odiosíssims. El terme grec pot

significar «odiosíssim» i « inimicíssim » . Bé que els dos sentits quadrin amb el context, el

primer és preferible perqué es tracta d' apostates que tanta repugnancia causaven ais jueus

(cf. 11, 14 i 30 ss.). A Sav. 15, 18, el dessús dit terme és pres també en el mateix sen-

tit. Si la peca fos original a 1' indret present, el rei incriminat seria Nabucodonosor. Pero alió

que es llegeix d'ell en altres parts de la Biblia no dona pas la impressió que fos el rei més

malvat de tota la térra. A Jer. 35,9, Iahué fins li dona el títol de «meu esclau» o «servent».

Sobre Antíocus Epífanes, al contrari, vegeu 7, 24-25; 8, 9-12 i 23-25; 11, 21 ss.

33. Obrir la boca, no poden dir res, amordagats com están per la por davant les vexacions

de qué els fan victimes llurs «enemics» (v. 32) i el rei malvat. No sembla pas probable

que hi hagués cap disposició legal de les autoritats per a impedir ais jueus fidels l'exposició

de llurs reclamacions o queixes. — Els qui et temen. A Act. 17, 17, oi oefiófievoi designen

els prosélits. Molt probablement és també el sentit del mot ací i al v. 90.

34. No ens lliuris completament en mans deis nostres enemics, no ens abandonis. La con-

dició en qué es troben és quasi desesperada. L' avenir d' Israel está greument amena^at. —
M rompis l' alianfa conclosa amb el teu poblé escollit, en virtut de la qual Israel será el teu

poblé i tu el seu Déu nacional. Per la frase, compareu Jer. 14, 21.

35. El teu benamat. Cf. Is. 41, 8; Jm. 2, 23. L' orant interposa com a valedors del po-

civitatem sanctam patrum

nostrorum Ierusalem : quia

in veritate, et in iudicio in-

duxisti omnia haec propter

peccata nostra. 29 Peccavi-

mus enim, et inique egimus
recedentes a te : et deliqui-

mus in ómnibus: 30 et prae-

cepta tua non audivimus,

nec observavimus, nec fe-

cimus sicut praeceperas no-

bis ut bene no bis esset.
31 Omnia ergo, quae indu-

xisti super nos, et universa,

quae fecisti nobis, in vero

iudicio fecisti :

32 et tradidi-

sti nos in manibus inimico-

rum nostrorum iniquorum,

et pessimorum, praevarica-

torumque et regi iniusto, et

pessimo ultra omnem terram

.

33 Et nunc non possumus
aperire os: confusio, et op-

probrium facti sumus servís

tuis, et his, qui colunt te.

34 Ne, quaesumus, tradas

nos in perpetuum propter

nomen tuum, et ne dissipes

testamentum tuum; 35 ñeque
auferas misericordiam tuam
a nobis propter Abraham
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Motius

,

Propósit d'esme-

i Israel, el teu sant,
36

ais quals donares paraula

que llur semenca esdevindria nombrosa com els

estéis del cel i com 1' arena que hi ha a la plat-

ja del mar. 37
Car, Senyor, ens havem empoquit

per comparado a totes les nacions, i som humi-

liats avui en tota la térra per causa deis nostres

pecats.
38

1 no hi ha en aquest moment ni prín-

cep, ni profeta, ni cabdill, ni holocaust, ni sa-

crifici, ni oblació, ni encens, ni lloc per a oferir

davant de tu les primícies i trobar mercé. 39 Que,

almenys, amb 1' ánima contrita i
1' esperit humi-

liat ens sigui dat de trobar acollenca !

40 Com en

P holocaust de moltons i de braus i en milers d' a-

nyells grassos, així esdevingui avui el nostre sa-

crifici davant de tu, i que seguim complidament

darrera de tu, car no hi ha confusió per ais qui

dilectum tuum, et Isaac ser-

vum tuum, et Israel san-

ctum tuum :

38 quibus locu-

tus es pollicens quod multi-

plicares semen eorum sicut

stellas caeli, et sicut are-

nam, quae est in littore ma-
ris :

37 quia Domine immi-
nutisumus plus quam omnes
gentes, sumusque humiles
in universa térra hodie pro-

pter peccata nostra. 38 Et non
est in tempore hoc princeps,

et dux, et propheta, ñeque
holocaustum, ñeque sacrifi-

cium, ñeque obiatio, ñeque
incensum, ñeque locus pri-

mitiarum coram te, 39 ut pos-

simus inveniremisericordiam

tuam : sed in animo contri-

to, et spiritu humilitatis
suscipiamur. 40 Sicut in

holocausto arietum, et tau-

rorum, et sicut in millibus

agnorum pinguium : sic fiat

sacrificium nostrum in con-

spectu tuo hodie, ut place-

ble prop de Déu els Patriarques, ais quals foren fetes les promeses (cf. Gn. 15, 18). Com-
pareu Ex. 32, 13, on és donat ais tres pares del poblé indistintament el títol d' els teus servents.

36. La promesa fou feta própiament a Abraham (cf. Gn. 15, 5; 22, 17). La situació

crítica actual sembla desmentir la paraula del Senyor al Patriarca.

38. Ni profeta. Al temps de Nabucodonosor hi havia almenys els profetes Jeremías i

Ezequiel. Compareu, per contra, 1 Mac. 4, 46. — Ni cabdill. Aquest nom designa, potser,

el gran sacerdot, el cap en l'ordre religiós, com el «príncep» ho era en el polític. — Holo-

caust, el sacrifici en qué la víctima era enterament consumida peí foc sobre 1' altar. — Sacri-

fica. ®voía és emprat pels Setanta per a traduir tant )"Dí, terme general per sacrifici d'un

animal, com nnií?, 1' oblació incruenta. Ací té probablement el primer sentit. El segon seria

el significat del mot que segueix. — Ni lloc per a oferir... Compareu 1 Mac. 4, 38.

39. Ja que no poden oferir sacrificis materials per manca de sacerdots i d' altar (v. 39),

que Déu vulgui acollir benignament 1' oferta espiritual d'una ánima penedida i humil, i ser-

veixi aixó per a fer-los trobar gracia davant el Senyor, com ho feien abans els sacrificis d'a-

nimals. Compareu Ps. 51, 19.

40. Així esdevingui el nostre sacrifici. Que l'oferiment sincer que el poblé fa de si mateix

et sigui plaent i acceptable com si realment t'oferíssim holocaustos de moltons i braus. L'es-

piritualitat delicada que respira el passatge, el fa un deis més bells de tot el llibre. L'Església

1' ha adoptat com expressió de la seva pregaría a 1' « Ordo Missae » : In spiritu humilitatis

et in animo contrito suscipiamur a te etc. — Que seguim complidament darrera, concedeix-nos

que et seguim amb completa fidelitat, que et siguem ben fidels i observem els teus precep-

tes, qo que no havem fet fins ara (cf. els vv. 29-30). La versió de Th és obscura, per tal

com tradueix materialment l'hebreu "'inK N^O (cf. Nom. 14, 24; 32, 11 s.; Dt. 1, 36;

Jos. 14, 8-9 i 14). La llic,ó de G «fer expiació» és una correcció per a millorar el sentit

(Bennet). — No hi ha confusió, no són confosos, defraudáis en llur confianza i esperances.

Els orants fan propósit d'esmena, en la plena seguretat que, si es porten bé d'ara endavant,
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at tibi : q u o n i am non est

confusio confidentibus in te.

41 Et nunc sequimur te in

toto corde, et timemus te,

et quaerimus faciem tuam.
42 Ne confundas nos: sed

fac nobiscum iuxta mansue-
tudinem tuam, et secundum
multitudinem misericordiae

tuae. 43 Et erue nos in mi-
rabilibus tuis, et da gloriam

nomini tuo Domine :

44 et

confundantur omnes, qui os-

tendunt servis tuis mala,

confundantur in omni poten-

tia tua, et robur eorum con-
teratur :

45 et sciant quia tu

es Dominus Deus solus, et

gloriosus super orbem ter-

rarum.
46 Et non cessabant qui

miserant eos ministri regis

succendere fornacem, naph-

confien en tu.
41

1 ara, obeim de tot el nostre o.™

w

cor, i et temem i cerquem la teva fac :

42 no
saIvat

ens confonguis, ans obra en nosaltres segons la

teva indulgéncia i segons la plenitud de la teva

misericordia
43

i salva 'ns segons les teves mera-

velles i dona gloria al teu nom, Senyor! 44
1 si-

guin avergonyits tots els qui causen mal ais teus

servents i siguin confosos de tota la puixanca i

que llur forca sigui rompuda, 45
per tal que co-

neguin que tu ets el Senyor, Déu sol i gloriós

sobre 1' univers enter. »

i els seus ene-

mies, confosos.

46
I els saigs del rei que els havien gitats,

no paraven d' abrandar el forn amb nafta i pega

no es veuran mai més subjectes a la ignominia i oprobi (v. 33), ni a la humiliació (v. 37).

41. Obeim de tot el nostre cor, practiquem sincerament els preceptes de la Llei divina,

que és la veu de Iahué que no havíem escoltat (v. 30). — Cerquem la teva fac, el teu fa-

vor i benevoléncia, que ens has negat per culpa deis nostres pecats. Compareu Jer. 18, 17.

42. Després de la confessió deis pecats i de la protestació deis bons propósits, vénen ara

les peticions. — Obra. G afegeix «misericordia»: obra misericordia amb nosaltres, salva 'ns

de la situació trágica en qué ens debatem. Que el Senyor es deixi portar per la indulgéncia

i pietat, no per la justicia. Aquesta ja ha estat satisfeta per les calamitats inaudites que s'han

abatut sobre el poblé jueu (vv. 28-33).

43. Si és necessari, que el Senyor intervingui ádhuc d' una manera miraculosa, «segons

les teves meravelles», reproduint a favor del poblé actual els grans prodigis que havia acom-

plert en altres temps a favor deis pares d' Israel, a la sortida de la térra d'Egipte i a 1' en-

trada a la térra de Canaan. — Dona glória al teu nom, honra 't amb semblants accions esplen-

dorases davant els no-jueus, per tal com tais prodigis els demostraran la teva gran poténcia.

La vindicació de 1' honor de Iahué ais ulls deis gentils era una de les fortes preocupacions

d'Ezequiel (cf. Ez. 20, 5 ss. etc.).

44. La salvació d' Israel comporta com element negatiu el cástig deis enemics que tant

de mal fan ais jueus que es traben sota llur férula despietada (cf. els vv. 32-33). — De
tota la puixanca. G diu: «de tota puixanca». La frase és obscura. Potser vol dir: siguin

confosos per la privado o pérdua de tota llur puixanca. Es alió que suggeriria el membre següent.

45. Déu sol. G diu: « tu ets sol el Senyor Déu». L' original, potser, deia : «que solament

tu, Senyor, ets Déu». La destrucció del poder deis enemics ha de conduir al reconeixement

del monoteisme a favor del Déu d' Israel. Semblant objectiu resultaría molt comprensible a

P época d'Antíocus Epífanes, qui intenta imposar ais jueus un déu estranger.

46. Reprén la narració, interrompuda pels vv. 23-45. — Que els havien gitats. Segons el

v. 22, els qui havien gitat els joves dins el forn havien estat cremats peí foc i, per tant, no

podien continuar a encendre el forn amb nafta etc. G, que presenta un text més extens, mira

de resoldre la dificultat distingint entre els qui tiraren els joves al forn, « els quals estaven

sobre», i els qui atiaven el foc «a sota». El forn hauria tingut, segons aixó, dues oberturas,

$ La Biblia, vol. XV II
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L' ángel dins el

forn.

i estopa i feixines.
47

1 la flama pujava per sobre

del forn unes quaranta-nou colzades,
48

i s' escam-

pa i crema els qui trobá al voltant del forn, deis

caldeus.
49 Pero un ángel del Senyor havia dava-

llat al forn juntament amb Azarias i els seus

companys i havia espolsat del forn la flama del

foc
50

i havia fet el mig del forn com un vent

de rosada que bufés, de manera que el foc no

els toca gens, i no els adolorí ni molesta.
51

Ales-

hores els tres, com d' una sola boca, cantaren

un himne i glorificaren i beneiren Déu dins el

forn, dient:

ta, et stuppa, et pice, et

malleolis, 47 et effunde-

batur flamma super forna-

cem cubitis quadraginta no-

vem :

48 et erupit, et incen-

dit quos reperit iuxta forna-

cem de Chaldaeis. 49 Ange-
lus autem Domini descendit

cum Azaria, et sociis eius

in fornacem: et excussit

flammam ignis de fornace,

61 Tune hi tres quasi ex

uno ore laudabant, et glori-

ficabant, et benedicebant
Deum in fornace, dicentes :

50 et fecit médium fornacis

quasi ventum roris flantem,

et non tetigit eos omnino
ignis, ñeque contristavit, nec
quidquam moiestiae intulit.

la superior per on haurien estat tirats els joves, i la inferior per la qual hauria estat intro-

duit el nou combustible (cf. el v. 91 [24]).

47. Quaranta-nou colzades. L' aleada de la flama, que sortia, naturalment, per 1' obertura

superior del forn, és una dada nova. Al v. 22 es diu senzillament que el foc havia sortit

del forn. El foc hauria muntat tan enlaire a conseqüéncia de la gran quantitat de materia

inflamable que hi havien acumulat els saigs del rei (cf. el v. 46), no perqué 1' ángel l'ha-

gués tret fora (v. 49). El múltiple de set (7x7; cf. set vegades del v. 19) del nombre de

colzades d'elevació serviría per a expressar d'una manera concreta que les flamarades pujaven

a una altura extraordinaria.

48. S' escampa. G diu «s' escapa». El detall de la crema deis circumstants és també nou.

Segons el v. 22, els qui foren cremats eren els sois executors immediats de la sentencia del

rei contra els joves jueus.

49. Un ángel. El grec no porta l'article. Pero, potser, hauria de sobreentendre 's, de

manera que la traducció seria V ángel. En la frase hebrea «T ángel del Senyor» o «de Iahué»,

l'article no és escrit. El « malakh Iahué »=ángel de Iahué era el Senyor mateix en quant es

feia visible ais homes per mitjá d'una forma sensible, humana o una altra. Un ángel del

Senyor era simplement un individu de l'espécie angélica. — Juntament. El significat del verb

grec és: «baixar juntament amb». De manera que 1' ángel hauria baixat al forn al mateix

temps que Azarias i els seus companys, i no després que aquests hi havien ja caigut, i a

seguit de la pregária d' Azarias. En el segon supósit, el foc hauria tingut temps d'exercir la

seva acció sobre el joves. — Espolsat, apartat solament del mig del forn la flama, que és

suposada cremant encara. El foc hauria continuat a fer de les seves al voltant i per damunt

deis tres joves i de llur company miraculós.

50. En lloc de la roentor del foc, 1' ángel hauria produit una fresqueta com de vent o

airet de matinada quan es diposita la rosada sobre les plantes. Perqué el centre del forn es-

tava lliure de les flames, el foc no els tocá cap mica, i perqué hi havia aquella fresca agra-

dable, no els causá cap dolor ni cap moléstia.

vv. 52-90. L' himne deis tres joves consta própiament de dues parts, 1' una, adrecada al

Senyor, que atribueix a Déu la lloanca i la gloria (vv. 52-56), 1' altra, adrecada a les cria-

tures, que invita tots els éssers de la creació a glorificar llur Creador (vv. 57-90). Pero,

si hom es fixa en la tornada, es podrien distingir tres seccions: a) lloances directes amb la
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52 Benedictus es Domine
Deus patrum nostrorum: et

laudabüis, et gloriosus, et

superexaltatus in saecula;
et benedictum nomen gloriae

tuae sanctum : et laudabile,

et superexaltatum in ómni-

bus saeculis.
53 Benedictus es in tem-

plo sancto gloriae tuae : et

superlaudabilis, et superglo-

riosus in saecula.
54 Benedictus es in throno

regni tui : et superlaudabilis,

et superexaltatus in saecula.
55 Benedictus es, qui intu-

eris abyssos, et sedes super

cherubim : et laudabilis, et

superexaltatus in saecula.

]oves.

62 Beneit ets tu, Senyor, Déu deis nostres pares, Hinme deis

i lloat i sobreexalcat pels segles

;

i beneit és el teu sant nom gloriós

i sobrelloat i sobreexalcat pels segles.

63 Beneit ets tu al teu gloriós temple sant,

i sobrecantat i sobreglorificat pels segles.

54 Beneit ets tu que esguardes els abissos, segut

sobre els querubins,

i lloat i sobreexalcat pels segles.

56 Beneit ets tu sobre el teu tron reial,

i sobrecantat i sobreexalcat pels segles.

fórmula «Beneit ets tu» (vv. 52-56); b) lloances indirectes, per motius generáis, amb la

invitado «Bene'íu», dirigida a les criatures (xv. 57-88*); c) lloances per motius particulars

deis tres joves que canten (vv. 88 b~9o). — Peí seu to jubilant, l'himne está en contrast

marcat amb la deprimida oració d'Azarias. La situació histórica pressuposada no sembla tam-

poc la mateixa. A 1' oració d'Azarias, el temple está destruit i les cerimónies sagrades, inter-

rompudes (cf. el v. 38); ací, al contrari, sembla que el temple i les funcions sagrades es

troben en un estat florent (cf. els vv. 53 i 84-85). Una altra diferencia és, encara, que el

cántic present és posat expressament en connexió amb l'incident deis tres joves (cf. el v. 88).

Pero aixó darrer és degut, probablement, a la intervenció d'una má posterior (vegeulanota

corresponent).

vv. 52-56. Els motius de lloanca en aquesta part són els tradicionals en els himnes he-

breus. L'Església es serveix d' aqüestes lloances com de responsori al final de les lli^ons a

les misses de Témpores.

52. Sobreexalcat. L'ús de la forma hiperbólica és propia del nostre cántic. Com que els

textos varien en diversos llocs quant a la inserció o omissió del sobre, és possible que, en

alguns casos, aquesta forma sigui deguda ais copistes o traductors. Sobre el « Déu deis nos-

tres pares», deis Patriarques, compareu Ex. 3, 15 etc.

53. Gloriós temple ha d'entendre's del temple de Jerusalem i no del temple o palau del

cel, malgrat que els versets següents es refereixin a Déu en quant és al cel. Al v. 52 és

qüestió del «Déu deis nostres pares», i del seu nom «gloriós», gloriós per alió que ha fet

a favor d' Israel. Per tant, de Déu en relació al seu poblé escollit. Es, dones, natural que

aquest gloriós Déu deis pares sigui beneit i glorificat al seu temple únic, que és enmig del

seu poblé afavorit. Si a continuado es parla de Déu en quant és al cel, és per recalcar que

el Déu venerat al temple de Jerusalem és, no un Déu particular com els déus deis gentils,

sinó el Déu del cel, el Déu veritable i universal, 1' únic Déu que existeix.

54. Esguardes els abissos, penetres amb la teva mirada des de dalt del cel les coses més

profundes i amagades, com són els abissos de la térra (cf. Jb. 28, 14; 38, 16; Eccli. 1, 2;

23, 28 etc.). Es una manera poética d'expressar 1' omnisciencia divina. Compareu Dn. 2, 22.

— Segut sobre els querubins. Per raó de la contraposició amb « abissos » ha d' interpretar-se del

tron de Iahué a les altures o cel, no del seu tron sobre els querubins de 1' arca de 1' alianza

dins el temple de Jerusalem (cf. Ps. 80, 2; 99, 1; Is. 37, 16).

55. Sobre el teu tron retal. G afegeix: sobre el teu gloriós tron reial. Tant aquesta Versió
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ei «Benedidte».
56

Beneit ets tu al firmament del cel,

i cantat i glorificat pels segles.
57

Beneiu, totes les obres del Senyor, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalccu-lo pels segles.
68

Beneíu, cels, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.
69

Beneiu, ángels del Senyor, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.
60

Beneiu, aigües i tot el que hi ha sobre els

cels, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.
61 Que tota la forca beneeixi el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.
62

Beneiu, sol i lluna, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

63 Beneiu, estéis del cel, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

64 Que tota pluja i rosada beneeixi el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

com V donen el nostre verset abans del v. 54 de Th. El tron reial de Iahué és el cel, com
diu ell mateix a Is. 66, 1 (cf. Mt. 5, 34-35).

vv. 57-88. Formen el célebre cántic del Benedicite, amb qué l'Església lloa el Senyor a

les «laudes» deis dies festius. Les variants textuals, l'ordre diferent d' alguns versets i l'ab-

séncia a Th del v. 67 i v. 68 demostren que el cántic ha sofert un poc en mans deis co-

pistes. Deis éssers, objectes i fenómens del cel, l'enumeració deis invitats a lloar el Senyor

passa a la térra i a alió que hi ha en ella, per acabar amb el poblé d'Israel i els seus jus-

tos, després d'una menció fugissera deis filis d'home en general.

57. Es una invitació coHectiva a totes les coses de la natura en tant que creades per

Déu. Compareu Ps. 103, 22; 145, 10.

58-59. G inverteix l'ordre d'aquests dos versets. Aixó correspondria millor a la dignitat

superior deis ángels sobre la dignitat inferior de llur habitació, els cels. Compareu Ps. 148,

2 i 4. A partir del v. 58, l'ús litúrgic de l'Església omet el responement «canteu-lo i so-

breexalceu-lo » etc.

60. Aigües i tot. . . Alguns manuscrits i V ometen la copulativa : aigües totes que sou so-

bre els cels. Per les aigües que están sobre el firmament, compareu Gn. 1, 7; Ps. 148, 4.

61. Tota la jorga. Gdiu: «totes les forces del Senyor». «Forca» tradueix l'hebreu tos,

host, exércit. La forca o forces del Senyor són els cossos celestials o astres en general. —
Beneexi. Gdiu: «beneiu», com ais altres versets. Ho exigeix el plural «forces» que ha posat

abans.

62-63. Cf. Ps. 148, 3. Es feta menció especial del sol, lluna i estéis, que formen l'e-

xércit del Senyor (v. éi), en el mateix ordre que a Gn. 1.

64. Tota pluja. Sir omet «tota», probablement amb raó (cf. el v. 66 ss. on manca «tot»

56 Benedictus es in firma-

mento caeli : et laudabilis

et gloriosus in saecula.

67 Benedicite omnia opera
Domini Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.

58 Benedicite Angeli Domi-
ni Domino : laúdate et su-

perexaltate eum in saecula.

59 Benedicite caeli Domi-
no : laúdate et superexaltate

eum in saecula.

60Benedicite aquae omnes,
quae super cáelos sunt, Do-
mino : laúdate et superexal-

tate eum in saecula.

61 Benedicite omnes virtu-

tes Domini Domino : lauda-

te et superexaltate eum in

saecula.

62 Benedicite sol, et luna

Domino : laúdate et super-

exaltate eum in saecula.

63 Benedicite stellae caeli

Domino : laúdate et super-

exaltate eum in saecula.

64 Benedicite omnis im-
ber, et ros Domino : lauda-

te et superexaltate eum in

saecula.
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65 Benedicite omnes spiri-

tus Dei Domino : laúdate

et superexaltate eum in sae-

cula.
66 Benedicite ignis, et

aestus Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.
67 Benedicite frigus, et

aestus Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.

68 Benedicite rores, et pruí-

na Domino : laúdate et su-

perexaltate eum in saecula.
69 Benedicite gelu, et fri-

gus Domino : laúdate et su-

perexaltate eum in saecula.
70 Benedicite glacies, et ni-

ves Domino : laúdate et su-

perexaltate eum in saecula.
71 Benedicite noctes, et di-

es Domino : laúdate et su-

perexaltate eum in saecula.
72 Benedicite lux, et tene-

brae Domino: laúdate et

superexaltate eum in saecula.
73 Benedicite fulgura, et

nubes Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.
74 Benedicat térra Domi-

num : laudet, et superexaltet

eum in saecula.
76 Benedicite montes, et

colles Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.
76 Benedicite universa ger-

minantia in térra Domino :

laúdate et superexaltate eum
in saecula.

77 Benedicite fontes Domi-
no : laúdate et superexaltate

eum in saecula.
78 Benedicite maria, et ilu-

mina Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.
79 Benedicite cete, et

omnia, quae moventur in

aquis, Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.
80 Benedicite omnes volu-

cres caeli Domino : laúdate

et superexaltate eum in sae-

cula.

65 Beneiu, vents tots, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

66 Beneiu, foc i calor, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

09 Beneíu, nits i dies, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

70
Beneiu, llum i tenebres, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

71
Beneiu, fred i calor, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

72
Beneiu, gebre i neus, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

73
Beneiu, llampecs i núvols, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

74 Que la térra beneeixi el Senyor,

que el canti i sobreexalci pels segles.

75
Beneiu, muntanyes i puigs, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

76
Beneiu, totes les coses que creixeu a la térra,

el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

77 Beneiu, mars i rius, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

78
Beneiu, fonts, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

79
Beneiu, cetacis i tot el que belluga a les

gües, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

80
Beneiu, tots els ocells del cel, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

ai-

davant els diferents parells). Al principi, G porta «beneiu», tal com demana el doble sub-

jecte, en lloc de «beneeixi» de Th.

65-66. Cf. Ps. 148, 8. — A continuado, dos manuscrits de Th i G insereixen: 67. Be-

neiu, fred i calda -G gel i fred-, el Senyor etc. ; 68. Bene'iu, gotes de rou i flocs de neu,

el Senyor etc. Fins al v. 73 l'ordre deis versets varia, encara, segons els textos. Al v. 69

es parla de nits i dies, perqué els hebreus feien comeñcar el dia al vespre, i no al matí (cf. 8, 14).

71. Calor. Ha estat ja esmentada al v. 66.

75. Cf. Ps. 148, 9.

78. Fonts. G porta «pluges i fonts». Pero «pluja» ja ha sortit al v. 64. — L'ordre

d'aquest verset i del següent es troba invertit a G.
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1 Beneíu, totes les salvatgines i ramats, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

Beneíu, filis deis homes, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

Beneíu, els d' Israel, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

Beneíu, sacerdots, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

Beneíu, servents, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

Beneíu, esperits i animes deis justos, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

Beneíu, sants i humils de cor, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

88 Beneíu, Hananias, Azarias, Misael, el Senyor,

canteu-lo i sobreexalceu-lo pels segles.

82

83

84

85

86

87

81 Benedicite omnes be-

stiae, et pécora Domino:
laúdate et superexaltate eum
in saecula.

82 Benedicite filii hominum
Domino : laúdate et super-

exaltate eum in saecula.
83 Benedicat Israel Domi-

num : laudet et superexaltet

eum in saecula.

84 Benedicite sacerdotes
Domini Domino : laúdate et

superexaltate eum in saecula.

85 Benedicite serví Domi-
ni Domino : laúdate et su-

perexaltate eum in saecula.
86 Benedicite spiritus, et

animae iustorum Domino :

laúdate et superexaltate eum
in saecula.

87 Benedicite sancti, et hu-
miles corde Domino : laú-

date et superexaltate eum
in saecula.

88 Benedicite Anania, Aza-
ria, Misael Domino : laúdate

et superexaltate eum in sae-

8i. Totes les. Probablement ha de suprimir-se (cf. la nota al v. 64). Manca al códex

Alexandrí. — Salvatgines i ramats. G diu : «quadrúpedes i bésties de la térra». Sobre els vv.

80-81, cf. Ps. 148, 10.

83-84. Cf. Ps. 135, 19. — Sacerdots. Alguns manuscrits afegeixen del Senyor, com a V.

85. Servents. Alguns manuscrits i V afegeixen també del Senyor. Són ministres del tem-

ple, probablement els levites (cf. Ps. 134, r; 135, 1 i 20).

86. Esperits i animes deis justos és dit conforme a la tricotomía de l'ésser huma, la qual

es manifesta en algunes parts de l'Antic Testament, i designa l'ésser enter deis justos. Per

tant, «animes deis justos» no ha d'entendre's de les animes deis difunts, com fan alguns.

El verset forma part d'una serie que va adregada a diferents classes de gent que viu al món
d'ací baix. El nn, esperit, alé (cf. Ez. 37, 9) és alió que fa de l'home un ésser vivent

(cf. Gn. 2, 7), és a dir, un t^33, ánima (t5*S3, própiament gargamella, després jorca de vida,

vida), element que li és comú amb els animáis (cf. Eccle. 3, 19 i 21).

87. Sants i humils de cor. Els mots grecs tradueixen hasidim i 'anaivim de l'hebreu, ter-

mes técnics ais temps postexílics per a designar els membres del partit nacionalista -d'on

sortiren els fariseus-, els quals insistien sobretot en l'observanca estricta de la Llei. La san-

tedat expressada peí primer (daiog, no aytog) és una santedat legal, de manera que el sig-

nificat del mot és própiament «conformes a la Llei divina», a la Llei de Déu comunicada

per má de Moisés. A Mt. n, 29 s' aplica Jesús a si mateix el qualificatiu d'«humil de cor»,

pero en un sentit més elevat i espiritual. Els
fanaioim=\\umi\s eren en general gent de con-

dició humil, victimes de les sobreries deis més rics. Ais salms són esmentats sovint.

vv. 88-90. Semblen afegits més tard, perqué: a) la forma externa és diferent de la deis

versets que precedeixen; b) a 88 a els tres joves, en contradicció amb el v. 51, no inviten,

sinó que són ells els invitáis a lloar el Senyor; a 88 b
, al contrari, són ells que tornen a

invitar; c) el v. 89 és literalment idéntic a Ps. 135, 1 de G (136, 1 de l'hebreu), i el

v. 90 reprodueix en gran part Ps. 135, 2 (hebreu 136, 2).
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cula. Quia eruit nos de in-

ferno, et salvos fecit de

manu mortis, et liberavit

nos de medio ardentis flam-

mae, et de medio ignis

eruit nos.

89 Confitemini Domino,
quoniam bonus: quoniam

in saeculum misericordia

eius.

90 Benedicite omnes reli-

giosi Domino Deo deorum:

laúdate et confitemini ei,

quia in omnia saecula mi-

sericordia eius.

Hucusque in Hebraeo non

habetur : et quae posuimus,

de Theodotionis editione trans-

lata sunt.

91 Tune Nabuchodonosor
rex obstupuit, et surrexit pro-

pere, et ait optimatibus suis:

Nonne tres viros misimus

in médium ignis compeditos?

Qui respondentes regi, di-

Car ens ha arrabassat de 1' hades

i ens ha salvat de les mans de la mort

:

ens ha alliberat del forn encés de la flama

i del mig del foc ens ha alliberat

!

89 Regracieu el Senyor, perqué és bo,

perqué és eterna la seva misericordia.

90 Beneiu, tots els qui temeu el Senyor, el Déu

deis déus,

canteu-lo i regracieu-lo,

perqué és eterna la seva misericordia.

( V : Fins ací no es troba a l' hebrea ; i alió que hi

havem inserit, ha estat traduit de V edició de

Teodoció. )

91
(
24
) Aleshores el rei Nabucodonosor s'esba- Estupor aei

laí i s' aixecá cuitadament. Respongué i digué ais

seus ministres : « No havem gitat tres homes dins

88. De Y hades, en hebreu «del xeol», la regió deis morts. No que hi haguessin ja bai-

xat. Déu els ha arrabassats de 1' hades, impedint amb un miracle que morissin dins el forn.

— Forn encés de la flama. G diu : «de la flama ardent», sense «forn». — Del mig manca a G.

90. Els qui temeu el Senyor són els prosélits del judaisme (cf. el v.33). A la fi del ver-

set, G afegeix «i peí segle deis segles».

vv. 91 (24^97(3 o). Darrera part de la narració, amb el desenlia? felic, del drama. Al text

aramaic forma la continuació immediata del v. 23, amb el qual enflaca estretament per mitjá

del nombre ternari que apareix al dit v. 23 i al v. 24: Han estat tirats dins el forn «tres»

joves garrotats (v. 23); Nabucodonosor pregunta si no hi havien estat tirats «tres» joves

garrotats (v. 91 [24]).

91(24). Com al v. 8, es dona ara també per suposada la presencia del rei al suplici deis

tres joves. Com allá es suposava que els protagonistes de la narració havien assistit a la ce-

rimónia i que s' havien negat a adorar 1' estatua d'or, així es suposa ara que havia baixat un

ángel al forn (cf. els vv. 49 i 92(^5]), que els joves havien estat deslligats de les cordes

amb qué els havien garrotats (cf. el v. 21) i que circulaven tranquiflament enmig del foc

(cf. els vv. 24, 92[25]). L'autor sagrat introdueix directament «in medias res». Tan bon

punt els joves hagueren arribat al fons del forn, on els havien tirats (cf. el v. 23), Nabu-

codonosor s'adoná tot seguit que s' havia realitzat un gran miracle. El rei devia presenciar

l'espectacle no de gaire lluny. Veuria els joves per la «porta» del forn, davant la qual de-

via trobar-se (cf. el v. 93(^26])? Aquesta porta, que és esmentada per primera vegada, era

diferent de la bocana superior del forn, per la qual havien baixat els joves (cf. el v. 22).

Perqué el rei pogués veure a través d' ella els joves com es passejaven peí forn, la dita porta

devia haver estat oberta arran o no gaire distant del soler del forn. — S' aixecá. Aixó indi-

caria que el rei estava segut sobre un tron a una certa distáncia de la porta inferior del
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Constatad^

miracle.

del

Glorificació

Iahué.

de

el forn, garrotats? «Respongueren i digueren al rei:

« Certament, o rei ! »
92

(
25
) Respongué i digué :

(( Guaita, jo veig quatre homes, deslligats, que

circulen peí mig del foc, i cap dany no hi ha

en ells, i la parenca del quart sembla d' un fill

de Déu ! »
93

(
26
) Aleshores s' atansá Nabucodo-

nosor a la porta del foc enees, respongué i di-

gué : « Sidrac, Misac i Abdenagó, servents del

Déu suprem, sortiu i veniu ! » Aleshores Sidrac,

Misac i Abdenagó sortiren de dins el foc.
94

(
27
) I

els sátrapes, governadors i lloctinents s' ajustaren

i veieren que el foc no havia tingut cap acció

sobre el eos d' aquests homes i els cabells de llurs

caps no s' havien socarrimat i llurs mantells no

havien canviat, i que ni 1' olor del foc no havia

passat a ells.
95

(
28
) Respongué Nabucodonosor

i digué : « Beneit sigui el Déu de Sidrac, Misac

i Abdenagó, el qual ha enviat el seu ángel i ha

salvat els seus servents que han confiat en ell i

han contravingut a la paraula del rei i han lliu-

rat llurs cossos per tal de no venerar i no ado-

rar cap déu, fora de llur Déu. 96
(
29
) Així, ordre

és emesa per mi, que tot poblé, tribu i llengua

que profereixi un insult contra el Déu de Sidrac,

Misac i Abdenagó sigui fet bocins i la seva casa

xerunt: Veré rex. 92 Respon-

dit, et ait : Ecce video quat-

tuor viros solutos, et am-
bulantes in medio ignis, et

nihil corruptionis in eis est,

et species quarti similis filio

Dei.
93 Tune accessit Nabucho-

donosor ad ostium fornacis

ignis ardentis, et ait: Sidrach,

Misach, et Abdenagó servi

Dei excelsi, egredimini, et

venite. Statimque egressi

sunt Sidrach, Misach, et Ab-
denagó de medio ignis. 94Et

congregad satrapae, et ma-
gistratus, et iudices, et po-

tentes regis contemplabantur

viros illos, quoniam nihil

potestatis habuisset ignis in

corporibus eorum, et capil-

lus capitis eorum non esset

adustus, et sarabala eorum
non fuissent immutata, et

odor ignis non transisset
per eos.

95 Et erumpens Nabucho-
donosor, ait: Benedictus
Deus eorum, Sidrach vide-

licet, Misach, et Abdenagó,
qui misit Angelum suum,
et eruit servos suos, qui

crediderunt in eum : et ver-

bum regis immutaverunt, et

tradiderunt corpora sua ne

servirent, et ne adorarent

omnem deum, excepto Deo
suo. 96 A me ergo positum

est hoc decretum, ut omnis
populus, tribus, et lingua,

quaecumque locuta fuerit

blasphemiam contra Deum
Sidrach, Misach, et Abde-

forn. Els antics s' imaginaven sempre el rei que seia al seu tron, abillat amb les seves vesti-

dures i la corona al cap (cf. Jn. 3, 6).

92(25). Fill de Déu, un ángel (cf. el v. 95), com tradueixen G i V. Donada la precisió

amb qué el rei detalla les seves observacions, hom s' estranyaria amb raó de no trobar-hi la

més mínima allusió al cant deis joves, si els tais fragments fossin primitius al lloc que ocupen

a les Versions. Com es pot suposar, la indicació no manca a G i Th (pero sí a V).

93(26). Déu suprem, nom conegut també fora del món jueu (cf. 2 Mac. 3, 31). Nabucodo-

nosor comenca a usar un llenguatge més reverent envers el Déu deis jueus, al qual acabará per

reconéixer (v. 96). De 1' ángel que el rei havia vist entre els nostres joves, ja no se'n parla

més. Probablement es suposa que havia desaparegut un cop complida la seva missió salvadora.

vv. 94(27)~97(3o). A la vista del miracle, Nabucodonosor reconeix solemnement el poder

de Iahué, publica un decret amena^ant de mort qui l'insulti, i «fa prosperar» els tres joves.

94(27). S' ajustaren, s'atansaren tots per examinar atentament els joves. El nombre deis

dignitaris és més redu'ft que ais vv. 2-3. — No havien canviat en mal, no s' havien deteriorat.

96(29). Tot poblé, tribu... és a dir: tot home de qualsevol poblé, tribu etc. (cf. el v. 4).

- Será fet bocins. Es el mateix cástig amb qué el rei havia amena^at els savis de Babilonia a
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nago, dispereat, et domus

eius vastetur : ñeque enim

est alius Deus, qui possit

ita salvare. 97 Tune rex pro-

movit Sidrach, Misach, et

Abdenago in provincia Ba-

bylonis.
'

98 NABUCHODONOSOR
rex, ómnibus populis, gen-

tibus, et linguis, qui habi-

tant in universa térra, pax

vobis multiplicetur. 99 Signa,

et mirabilia fecit apud me
Deus excelsus. Placuit ergo

mihi praedicare 100 signa

eius, quia magna sunt : et

mirabilia eius, quia fortia :

et regnum eius regnum sem-

piternum, et potestas eius

in generationem et genera-

tionem.

sigui convertida en un femer, per tal com no hi

ha pas cap altre déu que pugui salvar com aquest»

.

97 ^30^ Aleshores el rei féu prosperar Sidrac, Mi- e

sac i Abdenagó a la provincia de Babilonia.

Exaltado deis

tres joves.

98
(
31
) « El rei Nabucodonosor a tots els po- imd jei je.-r

bles, tribus i llengües que habiten en tota la ter-
mal

ra : Que la vostra pau sigui gran !

99
(
32
) Els

senyals i prodigis que ha obrat en mi el Déu

suprem, em plau de fer-los conéixer

:

100 ^33^ gjs seus seri yals, com són grans,

i els seus prodigis, com són puixants

!

La seva reialesa és una reialesa secular

i la seva senyoria és amb génera i génera !

2, 5. El reconeixement del Déu deis joves com a únic Déu que pot salvar, no implica la conversió

de Nabucodonosor al judaisme. Probablement es limitava a acollir-lo dins el Panteó babilónic.

97(30). Féu prosperar. De TM no es pot deduir amb certesa si el rei promogué els tres

joves a altres carrees més elevats, com ho han entes G i Th, o bé si es limita a confirmar-

los en els que ja tenien (cf. el v. 12; 2, 46), pero donant-los noves mostres de favor que

els en facilitaven l'exercici. «Prosperar» té al llibre de Daniel Taire d'una expressió un poc

estereotipada (cf. 6, 29).

vv. 98(3i)-ioo(33). Pertanyen al capítol següent del qual formen la introducció, i no al

cap. 3 com suposa falsament la divisió actual de capítols. Nabucodonosor hi parla, no deis

prodigis que ha presenciat en altres, sinó deis que ha experimentat en la seva propia persona

(cf. el v. 99(32]: ha obrat en mi).

98(31). Els pobles, tribus i llengües. Es la trilogia habitual (cf. els vv. 4 i 96^9] ). Sola-

ment que ara s'afegeix «que habiten en tota la térra», incís que sembla fer extensiva l'a-

dreca a tot el món civil. Pero difícilment pensa 1' autor en altres pobles que els de 1'imperi

babilónic, com es veu de l'ús de la mateixa fórmula a 6, 27-28. — Pau enclou la idea de

prosperitat, la qual sol florir en temps de pau i seguretat públiques. L'auguri de pau, usual en les

lletres (cf. Esd. 4, 17; 5, 7; 1 Pe. 1, 2; 2 Pe. 1, 2; Jud. 2), equival al nostre «salut».

99(32). Els senyals i prodigis (cf. Dt. 4, 34; Is. 8, 18) insinúen el contingut de la lletra

0 edicte. Nabucodonosor s'hi complau a publicar les coses extraordináries que Déu ha obrat

en ell. La seva confessió prevé 1' acte de fe en el Déu suprem, que fará a la fi del seu escrit.

100(33). Del primer estic, G i Th porten únicament «com són grans i puixants», sense

que es pugui dir si es tracta d'una mutilació de 1' original, o bé d'una addició a TM. —
És amb génera... dura de génera en génera, per generacions successives. El segon estic del

verset és idéntic a Ps. 145, 13 (cf. el v. 31 d'aquest mateix capítol). La cita prova que

la lletra o edicte hauria estat, si més no, remanipulat per una má jueva. Els qui, com Lin-

der, creuen que 1' escrit fou realment publicat, voldrien veure en les cites bíbliques que s'hi

fan una prova de la intervenció de Daniel, qui hauria estat el redactor del document. Per

l'ús de semblants doxologies en l'estil epistolar, compareu 2 Cor. 1, 3 ss. ; Ef. r, 3 ss.;

1 Pe. 1, 3 ss.
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CAPÍTOL IV

LA HUMILIACIÓ DE NABUCODONOSOR

J
XT i , ,

1 Ego Nabuchodonosor
o, Nabucodonosor, tranquil estava a la meva quietus eram in domo mea,

. r i' i i 9 ir • et florens in palatio meo:
casa i íelic al meu palau. Vaig veure un som- 2

Somnium vidi, quod per-

Cap. IV. L'objecte del capítol és demostrar que « 1' Altíssim senyoreja el reialme deis ho-

mes i el dona al qui vol», és a dir, demostrar una vegada més la supremacía del Déu d' Is-

rael, pero ara en relació ais reís i poderosos de la térra, els quals pot humiliar si es mos-

tren superbiosos, reduint-los no solament a la condició de V últim deis moríais, sinó fins a

la d'una bestia bruta. Nabucodonosor narra, en efecte, com ell en féu 1' experiencia en la

seva propia persona, i com fou forgat amb aixó a reconéixer la dessús dita veritat. La lli^ó

práctica de la narració és triple. Ais reis, se 'ls amonesta severament a guardar-se de la su-

pérbia; ais jueus, se 'ls ensenya a no espantar-se massa deis reis, per irresistible que sembli

llur poder ; ais gentils, se 'ls fa veure la follia de la práctica pagana de deificar els reis. L' es-

quema del fet és similar al del cap. 2: Nabucodonosor té un somni; Daniel 1' interpreta ; el rei

reconeix el Déu de Daniel. Pero, a diferencia del cap. 2, Nabucodonosor no exigeix ara que

el seu somni sigui endevinat. I -almenys segons G- Daniel és consultat tot seguit, sense

que el rei recorrí primer ais «savis» de Babilonia. - A TM, el capítol presenta la forma pe-

culiar d'una epístola. Pero l'estil epistolar no hi és mantingut d'una manera conseqüent. Car

del v. 1 6 al v. 30 l'ús de la primera persona cedeix la pla^a a la narració histórica en ter-

cera persona. I manca, encara, al final la conclusió propia de les epístoles. A G, la forma

és més aviat análoga a la deis capitols 2, 3 i 6 : la d' un edicte, precedit de la seva motiva-

ció. Pero, si aquesta analogía i algunes altres raons que són indicades a les notes parlen a

favor de la forma i ordre de G, la inserció, al comencament del text d' aquesta versió, de

la mateixa introducció de TM amb la indicado del trametedor i destinataris, auguri de feli-

citáis, i ádhuc el petit himne o doxologia, i, al seu final, la presencia de la triple redacció

de 1' edicte no permeten, amb tot, declarar sense més ni més la dita forma com certament

original.

vv. 1-24. Nabucodonosor tingué un somni, que els caldeus foren incapacos d' interpretar,

pero que li fou explicat per Daniel. El somni era una predicció simbólica d'una gran humi-

liació que sobrevindria al rei : per set anys perdria la raó ; seria allunyat del tron i del con-

sorci deis homes, i hauria de viure amb les bésties fins que aprengués que Déu és el qui

disposa deis reialmes de la térra.

1. G comenta: «L'any divuité (cf. la nota a 3, 1) del regnat, Nabucodonosor digué».

Aixó correspondria bé al costum de 1' autor de datar els diferents episodis (vegeu, no obstant

aixó, 3, 1 de TM). Actualment no s' indica enlloc del text arameu ni la data de l'esdeveni-

ment ni la de 1' epístola. Si la lli<;ó de G fos primitiva, no cal dir que la introducció que

precedeix (3, 98-100) i, consegüentment, la forma de lletra que revesteix el nostre capítol

a TM no podrien ésser origináis. — Felig, literalment «florent», « verdejant » com l'arbre
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terruit me : et cogitationes

meae in strato meo, et vi-

siones capitis mei contur-

baverunt me.
3 Et per me propositum

est decretum ut introduce-

rentur in conspectu meo
cuncti sapientes Babylonis,

et ut solutionem somnii in-

dicarent mihi. 4 Tune ingre-

diebantur arioli, magi, Chal-

daei, et aruspices, et somni-

um narravi in conspectu eo-

rum: et solutionem eius non
indicaverunt mihi

:

5 doñee collega ingressus

est in conspectu meo Daniel,

cui nomen Baltassar secun-

dum nomen Dei mei, qui

Dificultat de la

ni, i em va espantar i imaginacions sobre el meu

Hit i les visions del meu cap m' alarmaren. 3
I per

mi fou emesa 1' ordre d' introduir davant de mi

tots els savis de Babilonia a fi que em fessin co-

néixer la interpretació del somni. 4
Aleshores es

1 i i i i ii interpretació.

presentaren els magics, els endevins, els caldeus

i els astrólegs, i jo vaig dir el somni davant d' ells,

i no me 'n feren conéixer la interpretació.
5

I fins

que darrerament entra davant de mi Daniel, el

nom del qual és Baltasar, com el nom del meu

déu, i en qui hi ha l'esperit deis déus sants, i

que creix esponerós (cf. Ps. 92, 14). La imatge preanuncia l'arbre que el rei veié en el som-

ni. L' esment de la tranquillitat i felicitat, que el somni ha torbat, prepara la tensió de la

narrado. — Al meu palau. G diu «sobre el meu tron». Th ho omet.

2. Imaginacions. El mot arameu és un üji. ley. de significar, no ben segur. Ais targums

és emprat sempre en el sentit de « pensaments pecaminosos » . En siríac barbara vol dir : mi-

ratge, fata morgana. Com que el significat de « mals pensaments » no quadra amb el context,

sembla que hom podría donar al dit mot, d' acord amb el siríac, el sentit de : imaginacions,

representad'ons. — Visions del meu cap. L' eterna expressió, d' autenticitat sempre suspecta.

Montgomery creu que ha estat, potser, afegida ací per tal d' evitar que hom prengui el mot

precedent en el sentit de : pensaments pecaminosos. Es possible. Pero també ho és, i potser

més encara, que tant l'una com l'altra expressió deuen la seva presencia ací a una má pos-

terior. Car, a G, el verset diu simplement : « Vaig veure un somni, i em vaig espantar, i la

por caigué sobre mi».

vv. 3-6. Aquests versets manquen completament a G, i probablement amb raó, puix que

:

a) presenten una semblanca suspecta amb 2, 3 ss.
;
b) están compostos gairebé exclusivament

de frases preses d'altres passatges del llibre; c) es fa difícil de comprendre que el rei, que

al cap. 2 ha fixat una vegada per totes la posició de Daniel, faci ara recurs primer ais savis

de Babilonia, i solament en darrer terme a Daniel ; i aixó es fa tant més difícil de compren-

dre, que la superioritat del darrer havia estat prou brillantment establerta pels fets, i que el

rei el tenia sempre a disposició al palau. Ometent aquests versets i fent consultar immedia-

tament Daniel, G posa indiscutiblement les coses en una llum més natural i raonable. Ve-

geu, encara, les notes que segueixen.

4. Davant á' ells. En 1' estil de 1' autor del llibre, 1' expressió de respecte dir davant, en

comptes de dir a, és propia deis súbdits quan s' adrecen al rei (cf. 2, 9). En aquests versets

tindríem el cas contrari. El fracás deis savis que no saberen interpretar el somni, no hauria

fet trontollar la fe del rei en la magia. Ni hauria provocat tampoc la seva ira reial (cf. 2, 12).

5. Com el nom del meu déu, de Bel. Pero bel del nom babilónic Belteixa'sar (Baltasar de G,

Th i V ) no té, en realitat, res a veure amb el nom del déu de Nabucodonosor, sinó que és

simplement una part del mot balatsu, la seva vida (pronunciat, potser, a la manera jueva).

Per tant, alió que el rei expressaria seria una assonáncia, no" una etimología. — En qui hi ha

l'esperit... sembla una imitado de la frase similar de Gn. 41, 38. — Déus sants. En rigor

podría traduir-se « el sant esperit de Déu », com ha fet Th. Pero és més natural el sentit
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Descripció del

somni:

l'jrbre i

vaig dir el somni davant d'ell:
6
«Baltasar, cap

deis mágics, de qui jo sé que 1' esperit deis déus

sants és en tu i que cap misteri no t' amoina,

digues les visions del meu somni que he vist,

i la seva interpretació. »

7
1 les visions del meu cap sobre el meu Hit :

Estava veient,

i heus ací un arbre

al mig de la térra,

i la seva alearía era enorme

!

8
Creixé 1' arbre i s' envigorí

i la seva alearía atenyia al cel

i el seu albirament a l'extremitat de tota

la térra.

habet spiritum deorum san-

ctorum in semetipso : et

somnium coram ipso locu-

tus sum. 6 Baltassar princeps

ariolorum, quoniam ego
scio quod spiritum sanctorum

deorum habeas in te, et

omne sacramentum non est

impossibile tibi : visiones

somniorum meorum, quas

vidi, et solutionem earum

narra.

7 Visio capitis mei in cu-

bili meo : Videbam, et ec-

ce arbor in medio terrae, et

altitudo eius nimia. 8 Magna
arbor, et fortis : et proced-

ías eius contingens caelum:

aspectus illius erat usque ad

términos universae terrae.

politeísta, que és el que té certament l'expressió a la inscripció fenicia d'Eixmunazar (CIS.

I, 3, lín. 9, 22). Nabucodonosor s'expressaria com un veritable politeísta que era. Ais vv.

31-32 (cf. 3, 33) el rei, al contrari, empra un llenguatge que no es distingeix del que

usaria el més pur monoteista. Per tota la frase, la qual reapareix al v. 6 en boca del rei

que invita Daniel a trobar la solució de 1' enigma, compareu 2, 11
; 5, 11.

6. Cap deis mágics. La raó d'aquest títol ha de cercar-se probablement a 2, 48. «Mágics»

seria sinónim de «savis», deis quals Daniel havia estat fet cap suprem en una altra ocasió

(cf. el v. 3). — No t' amoina, no t'ofereix cap dificultat especial, no t' és impenetrable. El

compliment té Taire d'una versió aramea d'Ez. 28, 3, on el profeta declara al rei de Tir,

que és més savi que Daniel (Danel) i que no se li amaga cap secret. — Digues les visions

del... com a 2, 5 ss. Pero en alió que segueix (cf., encara, el v. 4), és el rei mateix que

exposa espontániament el somni, del qual demana solament la interpretació (cf. el v. 15).

Potser és per evitar aquesta incongruencia, que Th ha corregit el text traduint : « escolta la

visió del somni que he vist, i digues-me 'n la interpretació ».

7. Les visions del meu cap manca a G i Th, els quals comencen el verset: «sobre el

meu Hit seia » -Th «veia»- «i heus ací un arbre» etc. La continuació del verset i els

dos versets següents són a G bastant diferents deis de TM. Sobre 1' aHegoria de 1' arbre,

compareu Ez. 31, 1 ss. Es difícil de dir si 1' arbre del nostre capítol és una allusió a 1' arbre

del Paradís, o si depén literáriament d' Ezequiel.

8. Albirament. El mot arameu és dubtós quant a la forma i poc satisfactori quant al sen-

tit. El context i la interpretació (cf. el v. 19) en demanarien més aviat un de relatiu a

P extensió o ampiada de 1' arbre, és a dir, a quelcom que li permetia d' arribar a 1' extremi-

tat de la térra, car no es tracta tant de que els altres poguessin veure 1' arbre geganti, com

de que 1' arbre ho dominés tot. Es alió que suggereix també la traducció de Th, tant ací

com al v. 17. De G no es pot deduir res de ben segur. Perqué, si bé porta avrog com
Th, dona també OQaoig que correspon al mot de TM. Pero si es té en compte que al v.

17 presenta solament el darrer, potser caldria dir que la dita Versió afavoreix més aviat en-

cara la llicó massorética, que no pas la de Th.
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9
El seu fullatge era bcll

i el seu fruit abundant

i fornia aliment per a tothom.

Sota seu es posava a 1' ombra la béstia del camp

i a les seves branques habitaven els ocells del cel,

i d' ell s' alimentava tota carn.

10
Estava veient en les visions del meu cap

sobre el meu Hit, i heus ací que davalía del cel un

vigilant i un sant.
11 Crida amb forca i digué així

:

« Destralegeu 1' arbre i esmotxeu-ne les branqUeSj I a seva sort trá.

eixoneu-ne les fulles i espargiu-ne el fruit

!

Que fugi la béstia de sota seu

i els ocells, de les seves branques !

12 Solament la soca de les seves arrels

deixeu a la térra,

pero amb cadena de ferro i coure,

entre el verd del camp.

9. La gran ufanor de 1' arbre és imatge de la prosperitat del reialme de Nabucodonosor,

de la qual ell es vanta tan sovint a les seves inscripcions. Els ocells i les bésties que podri-

en simbolitzar els súbdits del dit reialme, semblen simplement un complement de la presen-

tado de 1' arbre esponerós. En la interpretado no es parla d'ells. I en la realitat és el rei,

simbolitzat per 1' arbre, que abandona els súbdits, i no els súbdits el rei. — Tota carn, tot

ésser vivent (cf. 2, n). Que 1' arbre del somni fornia aliment per a tothom, és un tret pro-

pi a «Daniel». Per la protecció que dispensava ais animáis, compareu Ez. 31, 6.

10. Estava veient en les visions... cap. G diu simplement «veia (continuava veient) en el

meu somni, i heus ací» etc. — Un vigilant, un ángel de la classe dita deis «vigilants»,

classe de la qual parla sovint l'Apocalipsi apócrifa d'Enoch (caps. 6-16). En el llibre de

Daniel, tot i que hi surten sovint éssers celestials, els vigilants són esmentats únicament

en aquest capítol. — Un sant és el mateix «vigilant», el qual és amb aixó distingit deis vigi-

lants ordinaris, del vigilant d'una vinya per exemple. Si els mots «un vigilant i un sant»

són primitius, hom hi hauria de veure una hendíadys : un vigilant sant. Cal notar que, en

comptes d'aquests dos noms, G porta solament un ángel. St. Jeroni veu en «vigilant» un

qualificatiu deis ángels en general, els quals vigilen sempre i están promptes a executar les

ordres de Déu.

ri. Destralegeu. Com en altres casos similars (cf. Is. 13, 2; 40, 3; 57, 14; Jer. 4, 5

etc.), no s' especifica a qui va adrecada l'ordre. En el cas present, la injunció expressa l'ac-

ció divina (cf. el v. 22), i equival a 1' impersonal: destralegi 's. Déu ha decidit de destruir

1' arbre (cf. el v. 14), bé que amb una reserva que será indicada a continuado.

12. Amb cadena. Amb aixó és introdu'fda la realitat, en comptes de la figura. L'aliegoria

de 1' arbre termina amb la menció de la soca. La cadena de metall simbolitza la reservado

del tron per a Nabucodonosor (cf. el v. 23), i implica alhora el guariment futur del rei.

— Entre el verd del camp. Reprén la metáfora, pero per tornar tot seguit l'atenció al cástig del

9 Folia eius pulcherrima, et

fructus eius nimius : et esca

universorum in ea. Subter

eam habitabant animalia, et

bestiae, et in ramis eius con-

versabantur volucres caeli

:

et ex ea vescebatur omnis

caro. 10 Videbam in visione

capitis mei super stratum

meum, et ecce vigil, et san-

ctus de cáelo descendit.
11 Clamavit fortiter, etsicait:

Succidite arborem, et prae-

cidite ramos eius : excutite

folia eius, et dispergite fru-

ctus eius : fugiant bestiae,

quae subter eam sunt, et

volucres de ramis eius.

12 Verumtamen germen ra-

dicum eius in térra sinite,

et alligetur vinculo férreo

et aereo in herbis, quae fo-



4, 13-M DANIEL 78

I sigui enrellentit peí rou del cel,

i amb les bésties prengui la seva part

de l'herba de la térra.

13
El seu cor d' home sigui canviat

i que li donin un cor de béstia,

i passin sobre ell set temps

!

Hnaiitat.
14 Per decret deis vigilants, la senténeia

. i paraula deis sants és la cosa!

' per tal ' que coneguin els vivents

que 1' Altíssim senyoreja el reialme deis

i que el dona a qui vol

i hi eleva 1' ínfim deis homes. »

rei, de tal manera que la cosa significada es sobreposa al símbol. Per una planta o arbre, el

rou del cel és própiament una benedicció. Solament revesteix raó de cástig quan la rosada

ha d' enrellentir un home ( vv. 20-21).

13. Cor d' home, inteHigéncia humana. Pels hebreus, el cor era la seu de 1' intellecte (cf.

1 Re. 10, 24; Jer. 5,21; Ps. 90, 12; Pr. 15, 14; Jb. 9, 4; 36, 5
etc.). El rei ha de per-

dre la raó, i rebre un cor de béstia, és a dir, que ha d' ésser colpit d' insania \oanthropica o

lycanthropica, la qual el fará imaginar-se un animal. Tal és, almenys, la interpretació més

corrent de 1' « abestiament » del rei (vegeu, pero, la nota al v. 30). Com una béstia fará vida

a Taire lliure, sota la intemperie, sense la protecció d'una bella habitació o palau (cf. els

vv. 1 i 26). El cástig durará «set temps», és a dir, set anys (cf. 7, 27; Gn. 10, 18). En

rigor, set podria ésser un nombre rodó per a significar «molts» (cf. 3, 19), o, encara, un

nombre perfecte per dir « tots els que serán necessaris » . Compareu el v. 20, on la frase és

introdu'ida per « fins que » , i el v. 22, on es diu que passaran « set temps » sobre el rei

« fins que» haurá reconegut etc. Aquest genere de narracions no sol expressar-se directament,

sinó que prefereix indicar misteriosament les coses.

14. L'amenaca contra el rei assumeix el prove'fment legal. — Per decret deis vigilants, cf. el

v. 10. El cástig que s' acaba de descriure ha estat fixat inalterablement per sentencia deis

ángels, els quals formen com una mena de consell celestial (cf. 1 Re. 22, 19 ss.
; Jb. 1, 6;

2, 1; 15, 8 etc.). Al v. 21, la senténeia és dita senténeia de 1' Altíssim, per tal com en

aquest consell Déu hi és present i hi té la darrera paraula. De conformitat amb aixó, la

sentencia posseeix la doble autoritat de Déu i deis ángels. Els dos noms de «vigilants» i

« sants » apareixen ací separáis en membres paraHels segons el procediment consuet. I el pri-

mer semblaría designar ara no una classe d' ángels, sinó els ángels en general. Semblants

divergéncies podrien trair la intervenció d'una má estrangera. De fet, G no diu res de decrets

de vigilants i sants, sinó que esmenta simplement la realització del somni que Nabucodono-

sor hauria vist i que continuaria explicant. La qual cosa sembla molt natural. En tot cas, en

la seva interpretació Daniel no fa cap referencia a decrets deis vigilants i sants. Ell parla úni-

cament de senténeia o disposició de 1' Altíssim, que afecta el rei (cf. el v. 21).

—

'Per tal'.

Llegim by en lloc de *TJ7, fins que (cf. 2, 30). Qui vol reteñir la llicó de TM ha de donar

a la partícula el significat de : a fi que.

—

Infim per rang i posició, el de condició més hu-

mil. La IH5Ó que rebrá Nabucodonosor, será d'utilitat general: ensenyará a tothom que Déu

ris sunt, et rore caeli tinga-

tur, et cum feris pars eius

in herba terrae. 13 Cor eius

ab humano commutetur, et

cor ferae detur ei : et se-

ptem témpora mutentur su-

per eum. 14 In sententia vi-

gilum decretum est, et ser-

mo sanctorum, et petitio

:

doñee cognoscant viventes

quoniam dominatur Excel-

homeS sus
'
n re8no hominum

;
et

cuicumque voluerit, dabit

illud, et humillimum homi-

nem constituet super eum.



79 DANIEL 4, 15-18

15 Hoc somnium vi di ego

Nabuchodonosor rex : tu

ergo Baltassar interpretatio-

nem narra festinus: quia

onines sapientes regni mei

non queunt solutionem edi-

cere mihi : tu autem potes,

quia spiritus deorum san-

ctorum in te est.

16 Tune Daniel, cuius no-

men Baltassar, coepit intra

semetipsum tacitus cogitare

quasi una hora : et cogita-

tiones eius conturbabant
eum. Respondens autem rex

ait : Baltassar, somnium et

interpretado eius non con-

turbent te. Respondit Bal-

tassar, et dixit: Domine mi,

somnium his, qui te oderunt,

et interpretado eius hostibus

tuis sit.
17 Arborem, quam

vidisti sublimem, atque ro-

bustam, cuius altitudo per-

tingit ad caelum, et aspectus

illius in omnem terram

:

18 et rami eius pulcherrimi,

16 Aquest és el somni que he vist, jo el rei Demanda d-in-

Nabucodonosor. Tu dones, Baltasar, digues la
terpretaa0 -

interpretació, per tal com tots els savis del meu
reialme no poden pas fer-me conéixer la interpre-

tació, pero tu n' ets capac, car 1' esperit deis déus

sants és en tu ! »
16 Aleshores Daniel, el nom

del qual era Baltasar, resta sumit en 1' estupor

com una hora, i els seus pensaments 1' alarma-

ven. Respongué el rei i digué : «Baltasar, no

t' alarmin el somni i la seva interpretació ! » Res-

pongué Baltasar i digué : « Senyor meu ! El som-

ni, per ais teus enemics, i la seva interpretació

per ais teus adversaris !

17
L'arbre que has vist, el La interpretado

.

qual creixé i s'envigori, i 1' alearía del qual ate-

nyia al cel i el seu albirament a tota la térra,

18
i el fullatge del qual era bell i el seu fruit a-

és l'amo de l'univers i que pot conferir els reialmes al qui li plau, sense que el lligui per

res la condició alta o baixa de l'elegit. En la interpretació de Daniel, la Wiqó ha de servir

própiament a Nabucodonosor, el qual no hauria volgut reconéixer que era deutor a Déu de la

seva sobirania que s'esteniafins a les extremitats de la térra (cf. els vv. 19 i 22).

16. En V estupor, a causa del contingut inquietador del somni, que Daniel havia entrevist

tot seguit. Daniel experimenta fenómens excepcionals semblants altres vegades que és a punt

de rebre una revelació (cf. 7, 15; 8, 18; 10, 8 i 16 ss. ). Compareu la tremolor del rei

Baltasar a 5, 6. —-Com una hora. Diferents manuscrits i les Versions porten «durant una

hora». «Una hora» sembla equivaler simplement a: una bona estona. Una hora en el sentit

modern de la paraula seria, tanmateix, una pausa un poc excessiva, tant més que « els seus

pensaments l'alarmaven », és a dir, que Daniel no ignorava el significat del somni, sino que

era justament aixó que l'espantava i li impedia de comunicar-ho al rei, com si temés d'o-

fendre'l.

—

Respongué el rei. Observant la confusió de Daniel, i endevinant per ella que havia

trobat la interpretació del somni, el rei el tranquiliitza. Amb els mots « respongué el rei i

digué » és abandonada la narració en primera persona, que habia estat emprada fins ara. El

tránsit podría ésser volgut (cf. Tob. 3, 7, i en el nostre llibre l'oració del capítol 9). Pero

el fet que G continua la narració en la primera persona fins al v. 25 exclusivament podría

constituir una prova que el canvi és degut més aviat a la intervenció d'una má estrangera.

Les paraules del rei manquen a G i Th (tradició B, on l'omissió seria deguda a omolote-

leuton a nal ánenQÍd-r¡, Rahlfs). Segons la primera versió, encara, Daniel s' hauria admirat

profundament i, movent el cap, hauria respost. — El somni, per ais teus enemics és una ma-

nera indirecta de dir al rei que el somni presagia coses desagradables per al sobirá, i que

Daniel, com a bon súbdit, més s' estimaría que fossin per a un altre.

17-19. Repeteixen, amb diferencies de poca importancia, la relació del rei. G explica més

breument el somni i dona per separat la interpretació del simbolisme de l'arbre, deis ocells

que hi nien, i de la seva algária.



4, 19-24 DANIEL 80

La sort del rei.

Consell al rei.

bundant, i que fornia aliment per a tothom, sota

el qual habitava la béstia del camp i a les bran-

ques del qual residien els ocells del cel,
19

ets tu,

0 rei, que has crescut i t'has envigorit i el teu

creixement s ' ha acrescut i ha atés al cel i la teva

senyoria a l'extremitat de la térra.

20
I que el rei veié un vigilant i un sant que

davallava del cel i deia : c< Destralegeu 1' arbre i

destruíu-lo ! Solament que deixeu la soca de les

seves arrels a la térra, pero amb cadena de ferro

1 coure, entre el verd del camp, i que sigui en-

rellentit peí rou del cel, i amb la béstia del camp

prengui la seva part, fins que hagin passat so-

bre ell set temps» — 21
aquesta és la interpreta-

do, o rei -i és senténcia de 1' Altíssim que ateny

mon senyor el rei - :

22
Et foragitaran d' entre

els homes i la teva habitació será amb la béstia

del camp, i et peixaran amb herba com els bous i

serás enrellentit peí rou del cel, i passaran set temps

sobre tu, fins que coneguis que 1' Altíssim senyo-

reja el reialme deis homes i el dona a qui vol.

23
I que fou ordenat de deixar la soca de les

arrels de 1' arbre : el teu reialme et será tingut

en reserva per al moment que reconeixerás que

el cel és qui senyoreja.
24

Per aixó, o rei, que

t' abelleixi el meu consell : redimeix els teus pe-

cáis amb la justicia i les teves iniquitats apiadant-

es fructus eius nimius, et

esca omnium in ea, subter

eam habitantes bestiae agri,

et in ramis eius commoran
tes aves caeli :

,9 Tu es rex,

qui magnificatus es, et in-

valuisti : et magnitudo tua

crevit, et pervenit usque ad

caelum, et potestas tua in

términos universae terrae.
20 Quod autem vidit rex vi-

gilem, et sanctum descen-

deré de cáelo, et dicere

:

Succidite arborem, et dissi-

pate illam, attamen germen
radicum eius in térra dimit-

tite, et vinciatur ferro et

aere in herbis foris, et rore

caeli conspergatur, et cum
feris sit pabulum eius, do-

ñee septem témpora muten-
tur super eum :

21 Haec est

interpretatio sententiae Al-

tissimi quae pervenit super

dominum meum regem:
22 Eiicient te ab hominibus,

et cum bestiis ferisque erit

habitado tua, et foenum ut

bos comedes, et rore caeli

infunderis : septem quoque
témpora mutabuntur super

te, doñee scias quod domi-
netur Excelsus super regnum
hominum, et cuicumque
voluerit, det illud. 23 Quod
autem praecepit ut relinque-

retur germen radicum eius,

id est arboris: regnum tuum
tibi manebit postquam co-

gnoveris potestatem esse

caelestem. 24 Quam ob rem
rex consilium meum placeat

tibi, et peccata tua eleemo-

synis redime, et iniquitates

tuas misericordiis pauperum:
forsitan ignoscet delictis ruis.

20-22. L'anunci del cástig és un poc més difús que a la relació primera. És que en ell

culmina tot 1' interés de la narració. A TM no es diu res del significat de la cadena. Segons

G, el rei será emportat a la presó, i enviat a un lloc desert.

23. Tingut en reserva. La finalitat de la humiliació del rei (cf. el v. 22 b
) era ensenyar-

li que el seu poder no li era propi, sinó que el tenia delegat de Déu, suprem amo del món.

Per aixó és feta provisió que, tan bon punt el rei haurá aprés aquesta lli<;ó, la corona li si-

gui tornada.

—

El cel, Déu (cf. el v. 29). És una metonimia o expressió de reverencia. La

designació ocorre també a 1 Mac. 3, 18-19; 4, 10, 24, 55; 2 Mac. 9, 20; pero és comple-

tament absent deis altres llibres de l'Antic Testament. A la Mixná és freqüent. Compareu

Le. 15, 18 i 21.

24. Com que no havia arribat encara el moment del cástig, Daniel afegeix un bon con-

sell: si el rei vol estalviar-se el cástig, que sigui bo, i caritatiu envers els pobres.

—

Redimeix,

literalment trenca. La imatge és presa del jou esclavitzador que hom fa trossos per sostreu-

re-s'hi. Vol dir: posa completament fi ais teus pecats, llenga'ls lluny de tu. — Amb la fus-



81 DANIEL 4, 25-28

26 Omnia haec venerunt

super Nabuchodonosor re-

gem. 26 Post finem mensium
duodecim, in aula Babylo-

nis deambulabat. 27 Respon-
ditque rex, et ait : Nonne
haec est Babylon magna,
quam ego aedificavi in do-

mum regni, in robore for-

titudinis meae, et in gloria

decoris mei ?
28 Cumque ser-

mo adhuc esset in ore re-

gis, vox de cáelo ruit : Tibi

dicitur Nabuchodonosor rex:

Regnum tuum transibit a

te, 29 et ab hominibus eiici-

ent te, et cum bestiis et fe-

te deis pobres, si ha d' haver-hi allarg per a la

teva tranquillitat ! »

25 Tot aixó vingué sobre el rei Nabucodonosor!
26 A la fi de dotze llunes estava passejant sobre el pa-

lau reial de Babilonia.
27 Respongué el rei i digué: r

«No és aquesta la gran Babilonia que jo he edificat

per a residéncia reial, en el creixement de la nieva

forca i per a gloria de la meva majestat ? »
28 En-

cara el rei tenia la paraula a la boca, que caigué

una veu del cel : «A tu diuen, rei Nabucodono-

ealització del

somni.

tícia, amb una conducta justa. Les Versions han traduít « amb almoines», que és el sentit

adquirit per n¡?*1S a l'hebreu posterior ( compareu el nostre caritat=almoina
s

). Pero el paral-

lelisme i passatges com Ps. 97, 12; 112, 24 demostren que ací és qüestió de bones obres

en general, i no solament d' almoines. Aqüestes darreres són designades per la pietat envers

els pobres, que Daniel aconsella també al rei. De gran importancia teológica, el nostre text

és digne de figurar al costat d'altres testimoniatges bíblics no menys explícits sobre el mérit

de les bones obres en general (cf. Ps. 112, 9; Eccli. 29, 12; Tob. 4, 10 etc.). Compareu,

encara, Dn. 9, 16.

vv. 25-30. Al cap de dotze mesos, mentre el rei estava contemplant del seu palau estant

la ciutat que havia edificat, la predicció es realitzá sobtosament, i Nabucodonosor fou privat

de la raó per set anys.

25. El rei mateix forneix l'ocasió per al cástig amb la seva complaen^a infatuada en

alió que havia constru'ít. L' elecció d' un greuge semblant demostra que 1' autor del present

episodi volia fustigar la hybris o supérbia deis homes. — Tot aixó, el cástig que ha estat

descrit més amunt. Es suposa, evidentment, que Nabucodonosor no havia posat en práctica el

consell de Daniel per a evitar la punició divina. Probablement, el rei havia agreujat encara el

seu pecat amb una actitud cada dia més superba.

26. Dot^e llunes, dotze mesos lunars. Es parla de «dotze llunes», potser per subratllar

la brevetat de l'interval. —Sobre el palau reial, sobre el terrat del palau reial. La insistencia

a esmentar el palau (cf. el v. 1) ha de fer ressaltar, probablement, el luxe i la magnificén-

cia de la cort, que serien com el símbol i expressió de l'orgull del monarca. A Praeparatio

Evangélica, IX, 41, 6 d'Eusebi es conta una anécdota un poc semblant a la del present ca-

pítol: Nabucodonosor hauria pujat al terrat del palau reial i, sota la inspiració d'un déu,

hauria predit la vinguda d' un conqueridor de Babilonia ( Cirus ), al qual augurá 1' expulsió

de la térra de cultura. Ambdues narracions impliquen una més gran elevació del palau res-

pecte ais altres edificis de la ciutat, de manera que el terrat hauria constitu'ít un magnífic

mirador d'on es podia contemplar la gran metrópoli. Els descobriments arqueológics han de-

mostrat que les construccions reíais havien verament de soberguejar la confusió de cases i

casetes que formaven Babilonia.

27. La gran Babildnia. Compareu Jer. 51, 58; Ap. 16, 19. — Que jo he edificat. Nabu-

codonosor fou verament un gran constructor. Es d' aquest caire de la seva activitat que par-

la ell amb més complaenca a les seves inscripcions.

28. El soliloqui superbiós del rei fou bruscament interromput per una veu baixada del cel,

6 La Biblia, vol. XV-II



4, 29-31 DANIEL 82

sor : La reialesa és traspassada de tu,
29

i et fo-

ragitaran d' entre els homes i la teva habitació

será amb la béstia del camp, amb herba et pei-

xeran com els bous, i passaran set temps sobre

tu, fins que coneguis que 1' Altíssim senyoreja el

reialme deis homes i el dona a qui vol. »
30 A

1' hora mateix es complí la paraula sobre Nabu-

codonosor; i fou foragitat d' entre els homes i

menjava herba com els bous i el seu eos era en-

rellentit peí rou del cel, fins que el peí li creixé

com
[
plomes d'

]
águiles i les ungles com [ ur-

ei re¡ reconeix pes d' ] ocells.
31

1 a la fi deis dies jo, Nabuco-
el domini de | • • i 11 1 1*1
Déu. donosor, vaig aixecar els meus ulls al cel, 1 la

sense acompanyament de visió aquesta vegada. — Es traspassada, t'és presa, pero no donada

a un altre. A G, Déu la dona, de fet, a un altre.

29. Repeteix la sentencia, la qual fou sobtadament complida.

—

Et foragitaran, se't fora-

gitará d' entre els homes. Sobre aquesta manera impersonal d'expressar l'acció divina, compa-

reu el v. 11. L' habitació amb les bésties (v. 22) és un tret que no es troba explícit ni a

l'exposició del somni per Nabucodonosor, ni a la seva represa per Daniel. Els vv. 12 i 20

parlen própiament de menjar amb les bésties, a la qual cosa correspon « et peixeran amb herba

com els bous» del v. 22. El tret damunt dit és absent de G.

30. A Y hora mateix, en aquell moment (cf. 3, 6). — Fou foragitat d' entre els homes, fou

bandejat del consorci huma, i, per tant, degradat. Els escriptors antics no saben res d'un

interregne de set anys en temps de Nabucodonosor. Les inscripcions cuneiformes no han do-

nat tampoc fins ara cap llum sobre el particular. Per aixó hom ha pensat si el Nabucodono-

sor del nostre capítol no seria Nabonid, del qual se sap, per una crónica babilónica publica-

da recentment, que estigué absent de la capital alguns anys (cf. ZAW 1935, pág. 81 ss. ).

Peró, ultra que Fautor del llibre no sembla conéixer més que dos reis de Babilonia (cf. la

nota a 2, 1 ) i que la referencia a les construccions del v. 27 convé solament a Nabucodo-

nosor, Testada de Nabonid a Tema, a 1' Arabia, de la qual parla la dita crónica, fou própia-

ment deguda a una expedició militar, no a follia o malaltia. Per consegüent, sembla que

som encara lluny d'haver trobat la base histórica de la present narració. — Ocells. G diu

«com d'un lleó». Les dues anormalitats darreres, que no consten ni a la descripció del som-

ni ni a la seva interpretació, convenen a un fenomen ben determinat en la ment de Y autor,

peró que nosaltres no ens podem imaginar fácilment. Cap de les malalties que hom ha avan-

gat per explicar-ho no presenta tots els símptomes ací descrits. Sembla que s' ha d'excloure

totalment una metamorfosi a la manera de les transformacions mitológiques. La realitat que

puguin contenir els símbols resta desconeguda. Peí creixement del pél o cabell, compareu la

llegenda sobre Joan Garí després del seu pecat segons la tradició Montserratina.

vv. 31-34. Passats els set anys, Nabucodonosor recobra la rao; i en reconeixement del

poder de Déu i de la seva bondat envers ell va promulgar la present proclamació.

31. A la
fi

deis dies aquells, a la fi deis set anys deis vv. 13, 22, 29. — Vaig aixecar

els meus ulls al cel expressa la conversió de Nabucodonosor. — La nieva raó torná a mi.

ris erit habitatio tua : foe-

num quasi bos comedes, et

septem témpora mutabuntur
super te, doñee scias quod
dominetur Excelsus in re-

gno hominum, et cuicum-
que voluerit, det illud. 30 Ea-
dem hora sermo completus
est super Nabuchodonosor,
et ex hominibus abiectus

est, et foenum ut bos com-
edit, et rore caeli corpus
eius infectum est : doñee
capilli eius in similitudinem

aquilarum crescerent, et un-
gues eius quasi avium.

31 Igitur post finem dierum
ego Nabuchodonosor oculos

meos ad caelum levavi, et

sensus meus redditus est

mihi : et Altissimo benedixi,

et viventem in sempiternum
laudavi, et glorificavi : quia
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meva raó torna a mi, i vaig beneir l'Altíssim

i vaig lloar i glorificar el Vivent de segles. Car

la seva senyoria és una senyoria secular i la se-

va reialesa és amb génera i génera.
32

I tots els

qui habiten la térra compten com res, i amb 1' e-

xércit del cel fa com vol i els qui habiten la térra,

i no hi ha qui li piqui a la má i li digui : Qué
fas?

33 En aquell moment la meva raó torna a

mi i, per la gloria de la meva reialesa, la meva

majestat i la meva esplendor torna a mi, i els

meus ministres i els meus grans em cercaren, i

fui restablert en la meva reialesa i em fou afegi-

da grandesa extraordinaria.
34 Ara jo, Nabucodo- Conclusió.

nosor, lloo i exalco i glorifico el rei del cel, perqué

totes les seves obres són veritat i les seves vies

justicia, i els qui van amb altivesa pot humiliar.

perqué havia aixecat els ulls al cel, perqué havia reconegut el meu pecat davant Déu (cf.

el v. 22). Per a l'acte huma que era l'aixecament deis ulls al cel, havia calgut ja un cert

ús de la raó. Es solament després de la conversió que el rei adquireix el pie ús de totes

les facultáis humanes i pot beneir Déu. Amb el recobrament de la raó devien també desa-

paréixer les deformitats de péls i ungles (cf. el v. 30), que són ací passades en silenci. A
G, el text és tot diferent, sense que es digui res d'aixecar els ulls al cel i de recobrar la

raó com a conseqüéncia de la conversió. — Car la seva senyoria... Repeteix 3, 100 (33),
pero invertint l'ordre deis noms. L'ordre seguit ara és el de 7, 14. Potser la doxologia és

ací secundaria. Manca a G, igual que el verset que segueix.

32. Com res. Cf. Is. 40, 17. — Amb V exércit del cel. Cf. Is. 24, 21. — / els qui habiten

la tena és una addició, presa del comencament del verset. — Qui li piqui a la má, que li

impedeixi d' obrar. — / li digui. L'estil de 1' autor demanaria : i digui davant d' ell (cf. 2, 9).

Per la frase sencera, compareu Jb. 9, 12; Eccle. 8, 3-4; cf. Is. 45, 9.

33. / per la gloria... torna a mi manca a Sir, i alguns creuen que s'hauria d'ometre.

Pero llevat de «per la gloria», la llicó massorética és afavorida per G. Més suspecta sem-

blaría encara la frase del comencament del verset «la meva raó torna a mi», que és repeti-

da literalment del v. 31. — Em jou afegida... Després de la humiliació, el rei rebé encara

un poder i gloria més grans, que els que tenia abans. Una cosa semblant és dita de Job al

final del seu llibre. Els ministres i grans que anaren a cercar-lo, eren els qui l'havien expul-

sat de la societat deis homes? Al v. 22 es diu simplement que «el foragitaran », sense ex-

pressar el subjecte del verb.

34. Lloo i exalgo... Repeteix part del v. 31. Aixó i els inconvenients indicats ais versets

precedents farien pensar que primitivament el text passava de « i la meva raó torna a mi

»

del v. 31 al v. 33 -del qual hauria de suprimir-se «la meva raó torna a mi » i «per la

gloria »-, per acabar amb el v. 34. A G, Nabucodonosor afegeix altres consideracions pies

sobre els seus bons propósits per a l'esdevenidor.

potestas eius potestas sem-
piterna, et regnum eius in

generationem et generatio-

nem. 32 Et omnes habitato-

res terrae apud eum in ni-

hilum reputati sunt : iuxta

voluntatem enim suam facit

tam in virtutibus caeli quam
in habitatoribus terrae : et

non est qui resistat manui
eius, et dicat ei : Quare fe-

cisti ?
33 In ipso tempore

sensus meus reversus est ad

me, et ad honorem regni

mei, decoremque perveni

:

et figura mea reversa est ad

me : et optimates mei, et

magistratus mei requisierunt

me, et in regno meo resti-

tutus sum : et magnificentia

amplior addita est mihi.
34 Nunc igitur ego Nabu-

chodonosor laudo, et ma-
gnifico, et glorifico regem
caeli : quia omnia opera eius

vera, et viae eius iudicia,

et gradientes in superbia po-

test humiliare.
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CAPÍTOL V

EL FESTÍ DEL REI BALTASAR

E,
• T-» i ii r • i -i

1 Baltassar rex fecit gran-
1 reí Baltasar dona un gran íesti ais seus mil de convivium optimatibus

vasos sagrats.
r

•
i i -i 9 t-> i i

su 's mille : et unusquisque
grans, i begue vi davant els mil. Baltasar orde- secundum suam bibebat ae-

Cap. V. Déu, que dona lligons terribles ais reis superbiosos (cap. 4), castiga els sacrí-

legs amb la mort. Tal és la moralitat del present capítol. Pero aquesta Uigó práctica no

constitueix l'objecte principal de la narrado, com ho prova el fet que, en el curt verset re-

latiu al cástig i sort de Baltasar (v. 30), 1' autor no fa la més mínima aHusió -almenys a

TM- al compliment de la profecía. En realitat, alió que 1' autor pretén per sobre de tot amb
el nou episodi és demostrar una vegada més la supremacía del Déu d'Israel, en primer lloc

i directament la supremacía en ciencia : Daniel és 1' únic que, grácies a ell, pot llegir i in-

terpretar la inscripció fatídica; i en segon lloc i com indirectament, la supremacía en poder:

el cástig deis qui s'atreveixen contra ell és rápid i terrible. Si, diferentment deis altres capí-

tols, Baltasar no reconeix també ara la dita veritat d' una manera pública i explícita, és se-

gurament per la rapiditat i natura del cástig, objecte de la profecía. Amb tot, el reconeixe-

ment, bé que implícit, está contingut d'una manera suficient en la recompensa que el rei,

sota el pes de 1' amenaza divina, fa conferir a Daniel. -El capítol és un deis més ben cons-

trui'ts de tot el llibre. Cap element digressiu no ve a destorbar l'atenció del lector, la qual

es pot concentrar tota en l'afer del rei, qui és castigat a la fi d'una manera fulminant. Amb
aquest episodi sortim del regnat de Nabucodonosor al qual pertanyien les narracions que

precedeixen, per entrar al del seu fill Baltasar, que acabá tan trágicament i prompte. L' es-

quema general de la composició resta, pero, gairebé el mateix que coneixem.

vv. 1-9. Mentre el rei Baltasar i els seus magnats estaven en un banquet, en el qual be-

vien vi amb els vasos sagrats que havien pertangut al temple de Jerusalem, aparegué una

má d'home que escrivia sobre la paret. Alarmat, el rei convocá els seus savis perqué li lle-

gissin i li interpretessin alió que la má misteriosa havia escrit
;
pero cap d' ells no fou capac.

de fer-ho. El text de G és un poc més fluid i natural, que el de la Biblia hebraica.

1. El rei Baltasar. El nom del rei és en hebreu Belxa'ssar, en babilónic Bel-xar-usur,

« Bel, protegeix el rei ! » La historia no coneix cap Baltasar, rei de Babilonia en el sentit es-

tríete de la paraula. Sens dubte, 1' autor sagrat es refereix a Baltasar, fill de Nabonid, el

qual representá el seu pare en el govern del reialme durant l'abséncia del darrer a Tema
(cf. la nota a 4, 30). Pero el Baltasar de la narració era fill de Nabucodonosor (v. 2), i no

de Nabonid, un rei que 1' autor sagrat desconeix. La dificultat és célebre. Alió que s'ha de

concedir, és que el text sagrat havia conservat almenys un nom que havia desaparegut de

la historia fins fa poc temps. De l'any primer i del tercer del «rei» Baltasar són datats els

capítols 7 i 8 del nostre llibre. — Ais seus mil grans. El nombre deis invitats ha de posar

en relleu la grandesa del festí (compareu 1' estátua colossal d' or, argent etc. del cap. 2,

l'altra no menys extraordinária del cap. 3 i l'arbre immens del cap. 4). Pero cal observar
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na, quan el vi gustava, que aportessin els vasos

d' or i d' argent que el seu pare Nabucodonosor

s'havia endut del temple que era a Jerusalem, a

fi que hi beguessin el rei i els seus grans, les

seves esposes i les seves concubines. 3
Aleshores

foren aportáis els vasos d' or 'i d' argent ' que ha-

vien estat enduts del temple que era la casa de

Diu que era a Jerusalem, i hi begueren el rei

que G no diu res, en el text, del nombre deis invitáis ; en canvi, en una nota prefixada al

capítol parla de dos mil. De més, els grans de TM són anomenats a la dita Versió simple-

ment « companys » -« homes » a la nota suara esmentada. Quant a 1' ocasió del festí, ni TM
ni el text -pero sí la nota- de G no ens en fan saber res. La data, bé que no sigui especi-

ficada tampoc, es dedueix de la fi del capítol : era 1' any darrer, en el darrer dia del regnat

de Baltasar. — Davant els mil sembla suposar que el rei es trobava enfront deis invitats en

una taula separada, sota un dosser elevat a l'extrem de la sala del convit. La remarca que

Baltasar bevia vi davant els mil vol, aparentment, fer ressortir la forca del mal exemple do-

nat peí rei. G no la porta. Els documents de 1' época demostren que els assiris i babilonis

eren uns grans bevedors. El llibre d' Ester parla també d'un banquet sumptuós a la cort de

Pérsia, amb participació de la reina (Est. i, 5 ss. ).

2. Quan el vi gustava, quan comencava a fer el seu efecte i la gent estava un poc sota

la seva influencia. L' ordre, donada en tais condicions, resultava tant més indigna i impiado-

sa! G diu: «i begué vi, i el seu cor s' eleva, i digué que portessin » etc. El beure vi amb
els vasos consagrats a una divinitat estrangera era fer acte de domini sobre ella, com decla-

rant-la vencuda. Un significat análeg tenia el costum deis bárbars de beure en el crani deis

vencuts. — Que el seu pare Nabucodonosor... podria referir-se a la noticia de 1, 2, o a 1' es-

poliado del temple en temps de Jeconias (cf. Jer. 28, 3), o, encara, en general a la desapa-

rició deis vasos sagrats llavors de la destrucció del temple ( 587 a. C.). La manera de parlar

del temple «que era a Jerusalem », afavoriria aquesta darrera suposició. — Les seves esposes i

les seves concubines manca a G, tant ací com ais vv. 3 i 23. Hom creu generalment que ho

hauria suprimit el traductor grec perqué trobava inconvenient la preséncia de tais assistents

en un banquet com el de Baltasar. Pero no ens semblaría pas impossible que, al contrari,

fos TM qui ho ha afegit per a recalcar més l'odiositat de l'acte de Baltasar, per la inconve-

niéncia, justament, que representava ais ulls d' un jueu el fet que les dones haguessin posat

els llavis ais vasos sagrats del temple de Iahué. En tot cas, cal remarcar: i.
er que al v. 1

no es diu res de la invitació de 1' harem reial al festí; 2.
on que la menció de les dones del

rei al darrer lloc, després deis grans, és un poc suspecta, precisament per tractar-se de les

dones del rei; 3." que resulta molt sorprenent, donada la coneguda repugnancia deis orien-

táis a exhibir llurs mullers en públic, que les úniques dones que haurien assistit al banquet

haguessin estat cabalment les dones del rei -les deis grans no són esmentades enlloc ! -;

4-
art que 1' ordre deis dos ñoras és invertit a Th tant ací com ais vv. 3 i 23: «les seves con-

cubines i les seves esposes», co que no és pas fet per a afavorir 1' autenticitat de l'incís; 5.*

que la preséncia de dones ais festins no era usual a l'antiguitat. Vegeu, encara, la nota al v. 10.

3. '/ d' argent'. Ho restablim amb Th i V (cf. el v. 2). -Que era la casa de Den és

tatem. 2 Praecepit ergo iam
temulentus ut afferrentur va-

sa áurea et argéntea, quae
asportaverat Nabuchodono-
sor pater eius de templo,
quod fuit in Ierusalem, ut

biberent in eis rex, et opti-

mates eius, uxoresque eius,

et concubinae. 3 Tune allata

sunt vasa áurea, et argéntea,

quae asportaverat de templo,

quod fuerat in Ierusalem

:

et biberunt in eis rex, et

optimates eius, uxores et
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L'escriptnra i

teríosa.

i els seus grans, les seves esposes i les seves con-

cubines ;

4 begueren vi, i lloaren els déus d' or i

d' argent, de coure, de fusta i de pedra.
5 En aquell moment aparegueren els dits d'una

má d' home i escriviren enfront del canelobre so-

bre la cale de la paret del palau reial. I el rei

veié el dors de la má que escrivia.
6 Aleshores

el rei mudá de color i els seus pensaments 1' a-

larmaren i s' afluixaren les juntures deis seus lloms

i els seus genolls picaren l'un contra l'altre.
7
El

rei cridá amb forca que fessin venir els endevins, els

concubinae illius. 4 Bibebant

vinum, et laudabant déos
suos áureos, et argénteos,

aéreos, ferreos, ligneosque

et lapídeos.
5 In eadem hora apparue-

runt digiti, quasi manus ho-
minis scribentis contra can-

delabrum in superficie pa-

rietis aulae regiae : et rex

aspiciebat artículos manus
scribentis. 6 Tune facies

regis commutata est, et co-

gitationes eius conturbabant

eum : et compages renum
eius solvebantur, et genua
eius ad seinvicem collide-

bantur.
7 Exclamavit ¡taque rex

probablement una glossa. Manca a V. Th ha ornes «que era la casa» i ajunta «de Déu

»

amb «temple»: del temple de Déu.

4. Begueren vi manca a G. — / lloaren els déus... afegint així un nou crim a l'altre de

la profanació del vasos sagrats : el de fer-los servir en honor deis déus pagans. Aquest tret

ha de fer aparéixer al mateix temps el cástig de l'orgull del rei com una victoria manifesta

del Déu d' Israel sobre els ídols. El verset és a G : «i lloaren els déus, obra de llurs mans,

i no lloaren el Déu etern, en mans del qual és llur alé» (cf. el v. 23).

5. L'expectació creada pels versets precedents és portada a una tensió més alta amb l'a-

parició sobtada de la inscripció fatídica. — Dits d'una má. G diu : «dits com d'una má
d'home». Potser els assistents apercebien només l'extremitat de la má, o l'arc que formaven

els dits. El rei veurá el dors de la má. — Enfront del canelobre. Per tant, a la part de la

paret on la llum era més forta. El ñora per canelobre és d' origen estranger, probablement

persa. — Sobre la cale, sobre l'enguixat de la paret. Les parets del palau reial entre els assiris

i probablement entre els babilonis estaven revestides des de térra fins a certa aleada amb

alabastre blanc. La menció del palau reial ens fa conéixer el local on es celebrava el banquet.

— El dors. Ordináriament hom tradueix «el palmell», que és el significat més comú del mot

arameu. Pero no es pot veure el palmell d'una má que escriu, baldament es suposi que la

má apareix al dessobre de la plaga on está un hom. En el cas de Baltasar és molt més na-

tural de suposar que la má escrivia a la paret d' enfront del rei, i no a la paret on el rei tenia

1' esquena. La particularitat que es mostri exclusivament la má, com separada de la persona,

brac o canell i tot ais quals estigués unida, fa ressaltar el carácter miraculós del fet (cf. el

v. 24). — Que escrivia. Encara que el text no ho digui explícitament, sembla que el rei

veié també alió que la má escrivia, i no solament l'acció d'escriure. Es própiament la ins-

cripció misteriosa alió que torba més el monarca (cf. el v. 7).

6. S' afluixaren... Groe i visiblement torbat, el rei experimentá una commoció nerviosa

que el féu tremolar violentament, de manera que no podia aguantar-se ferm. Perqué pogués

ésser notada sobretot la tremolor de carnes, sembla que el rei havia d' estar dret o, almenys,

segut en una cadira o tron (cf. 3, 91 [24]). Pero el text no diu que, en produir-se el fet

extraordinari, el monarca canviés de posició. Durant el banquet, devia estar reclinat, amb

els membres inferiors descansant sobre coixins.

7. Cridá amb forca, G «amb gran veu». Revela la forta excitació que s' havia apoderat del rei

i la mena de desesperació en qué caigué quan veié que no podia saber ni alió que deia la inscrip-
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fortiter ut introducerent ma-
gos, Chaldaeos, et aruspices.

Et proloquens rex ait sa-

pientibus Babylonis : Q.ui-

cumque legerit scripturam

hanc, et interpretationem

eius manifestam mihi fece-

rit, purpura vestietur, et

torquem auream habebit in

ció ni alió que significava. — Que fessin venir. Com a 2, 2, Baltasar fa també tot seguit recurs

ais «savis». I com al cap. 2, es dona també ara per descomptat que els presents són incapaces

de desxifrar 1' enigma. Saber llegir i escriure era privilegi deis «savis». Per aixó mana Baltasar

que els facin venir a palau, on ha aparegut la inscripció que tant 1' intriga. — Digué ais savis.

Segons el v. 8, els savis encara havien d' entrar a la presencia del rei. L'ordre de G és més

lógic. Després d'astrólegs, afegeix : « perqué li fessin conéixer la interpretació de la inscripció».

A continuació dona el v. 8, i solament després d'aixó la promesa del rei, del v. 7, pero

amb la introducció « aleshores el rei emeté un decret, dient», en comptes de «respongué el

rei i digué ais savis de Babilonia» de TM. Igual que a 2, 6, Baltasar promet també ací una

bona recompensa en proporció a la dificultat de la cosa demanada. — Que llegirá. El rei faria

dues demandes distintes, la de llegir la inscripció i la d' interpretar-la. La lectura faria la fun-

dó de «senyal», que s' atribuía a l'endevinació del somni a 2, 7-9. Solament que la lectura

seria demanada sense acompanyar-la d' amenaces, i per la senzilla raó que el rei no la sabia

llegir, no per provar la ciencia deis savis. Pero G no parla per res de «llegir» la inscripció

(vegeu més amunt en aquesta nota). Compareu el v. 13. — -Me n indicara. Bé que la

inscripció havia estat feta sobre la paret de la sala on hi havia tanta gent reunida, el rei ha-

via compres immediatament que el senyal fatídic anava dirigit contra ell. Instintivament s' ha-

via sentit responsable de la violació deis drets de Iahué, amb la profanació deis seus vasos

sagrats. Per aixó vol saber qué significa la intervenció inopinada d' aquella má, que és supo-

sada ja retirada un cop havia acabat la inscripció. El seu cor li diu que no presagia res de

bo. — Porpra. El privilegi de vestir de porpra conferia dignitat reial entre els perses ( Est. 8,

15) i dret al títol d'«amic del rei» (cf. 1 Mac. 10, 20, 62, 64; 11, 58). — Cadena d'or. El

faraó en presenta també una a Josep (Gn. 41, 42). Segons Xenofon (Cyrop. XIII, 5, 18),

hom no podia portar-ne més que quan eren ofertes peí rei. Haurien estat, per tant, com el

distintiu d'un cert ordre reial. — Tercer. El veritable significat de ''Fibft (o KWÍ'ri, cf. els vv.

16 i 29) és discutit. Alguns creuen que voldria dir «tercera part»: 1' interpretador felic, de

la inscripció seria fet un deis tres primers ministres del reialme (cf. 6, 3; pero vegeu allá

la nota); per altres significarla «triumvir», i la promesa voldria dir que 1' interpretador vin-

dria després del rei i de la reina mare quant a rang i poder (pero vegeu la nota següent);

o, encara, que seria el tercer després de Nabonid i del seu fill Baltasar, el qual regnava de

moment en lloc del seu pare absent a 1' Arabia. Amb tot, 1' explanado que sembla voler pre-

valer avui dia és la de Montgomery, segons el qual "^ri, que seria el mateix que l'hebreu

tJ'^^ i l'assiri xalxu, representaría un títol áulic que hauria perdut tot valor numeral en l'ús

oficial, puix que en els documents cuneiformes es parla del xalxu del rei, del fill del rei o de la

reina. Aquesta explicació ofereix certament el gros avantatge de dispensar-nos de cercar el segon

deis «tres» que haurien dominat en el reialme. Pero, d'altra banda, presenta l'inconvenient

d' implicar un anacronisme, per tal com el títol dessús dit era própiament assiri, i no babilo-

nio ni d'ús a Babilonia (cf. JThSt. 32, 1 9 3 1 ). De més, la fonética sembla oposar-se a l'a-

costament de talti a l'assiri xalxu. I l'hebreu xalix designava els guerrers escollits que com-

caldeus i els astrólegs. Respongué el rei i digué ais

savis de Babilonia : « Tot home que llegirá aquesta

inscripció i me n' indicará la interpretació, será

vestit de porpra i amb la cadena d' or al voltant

del coll i senyorejará com tercer el reialme. »
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batien de tres en tres sobre els carros de batalla de l'antiguitat. Comsevulla, 1' analogía de

la narrado amb el capítol 41 del Génesi semblaría demanar per a Daniel una posició en el

reialme de Babilonia no gaire diferent de la de Josep a Egipte. Segons G, 1' interpretador se-

ria recompensat peí rei amb la «tercera part» del seu reialme (cf. Me. 6, 23).

8. Com si estiguessin reunits a les portes del palau esperant el senyal d' entrada, «tots»

els savis de Babilonia -dits ara savis del rei- es precipitaren a la sala del banquet per respon-

dre a les dues requestes del rei (cf. el v. 7), pero foren incapaces de satisfer-les. Compareu

2, 27; 4, 4 i 15. Entre «tots» els savis de Babilonia no hi és comptat, naturalment, Daniel

que n'era el cap segons el v. 11. G diu més sóbriament «i entraren a veure la inscripció,

pero no pogueren donar al rei la interpretació de la inscripció».

9. Torna a parlar de la impressió rebuda peí rei (v. 6), pero dient un mot també de la

que experimentaren els grans que havien assistit al banquet. Aqüestes impressions serien ara

produi'des peí fracás deis savis, més aviat que no pas per l'aparició fatídica. G no ho porta.

vv. 10-28. A suggeriment de la reina és cridat Daniel, el qual interpreta la inscripció com

significant que el reialme de Baltasar té els dies comptats, i que será lliurat ais medes i perses.

10. La reina, molt probablement la propia inuller de Baltasar, i no la reina mare com

suposa la majoria deis comentadors. Quan la Biblia parla de la reina mare, la designa amb

el títol de rtTian, la senyora o sobirana (Jer. 13, 18), o simplement per «la mare del rei»

(cf. 1 Re. 15, 13; 2 Re. 24, 12 i 15). Per aixó, el fet que en el text massorétic actual la

reina és distingida de les esposes del rei, lluny de provar que la reina és la reina mare, se-

ria més aviat un nou argument contra 1' autenticitat de 1' incís «i les seves esposes i les seves

concubines » ais vv. 2, 3 i 23. Quant a la manera de parlar de la reina al v. n, només cal

comparar-la amb alió que Daniel diu al rei ais vv. 18-22, sobretot al darrers, perqué un hom
es doni tot seguit compte que la reina podia parlar, com ho fa, deis dies de Nabucodono-

sor sense necessitat d'ésser la vídua de Nabucodonosor. — De resultes de les paraules... de

les exclamacions sorolloses del rei i deis seus grans. L' incís manca a G i Th. Segons el

primer, la reina hauria entrat a la sala del festí cridada peí rei (compareu Est. 4,11). L'al-

tre diu sense més explicacions : « i la reina entra a la sala del convit i digué : Rei » etc. —
Respongué la reina. La reina és Túnica que, en la circumstáncia present, conserva la serenitat

i sap donar un consell. Heródot (I, 185-187) conta també coses admirables de la prudencia

de Nitocris, la muller del rei babilónic «Labynetos». — Visquis per segles. La mateixa salu-

tació que a 2, 4.

11. Els elogis que la reina tributa a Daniel són en general els mateixos que es troben
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reialme, en qui hi ha 1' esperit deis déus sants

;

i en els dies del teu pare fou trobada en ell una

Uum i una intelligéncia i una saviesa com la sa-

viesa deis déus, i el rei Nabucodonosor, ton pare,

l'establí cap deis mágics, deis endevins, deis cal-

deus, deis astrólegs, ton pare, el rei,
12

per tal

com esperit extraordinari i saber i intelligéncia,

' exposició ' de somnis i indicació d' enigmes i

' desfaíment ' de nusos es trobava en ell, en Da-

niel, a qui el rei posa el nom de Baltasar. Ara,

que sigui cridat Daniel, i indicará la interpretació!»

13 Aleshores fou introduít Daniel davant el Tel. És cridat Daniel.

Respongué el rei i digué a Daniel: «Tu, dones,

ets Daniel, d' entre els exiliats de Judá que por-

ta de Judá el rei mon pare !

14
I he sentit dir de

al decret de Nabucodonosor (4, 5-6; cf. 6, 3). — L' esperit deis déus sants. Cf. 4, 5. G
diu : «un esperit sant»; Th : «esperit de Déu». — I una saviesa com la saviesa deis déus

manca a Th i G. El darrer dona un text del verset molt més breu, que el de TM. — Cap

deis mágics. Cf. 2, 48; 4, 9. — Ton pare, el rei del final del verset manca també a Th.

12. 'Exposició'. Amb V (cf. «indicació» d'enigmes) llegim el substantiu, en lloc del

participi de TM «exposant». Igualment més avall «desfaíment», en comptes de «desfent».

— De nusos mágics, el deslligament deis quals exigia una habilitat especial. Pero difícilment

pot esperar el rei, o la reina, que Daniel recorrí a mitjans mágics. «Desfer nusos» vol dir

probablement trobar la solució de misteris de la manera colpidora que fins ara li ha inspirat

Déu. De totes les coses en qué, segons la reina, s'havia distingit Daniel, el llibre no ha fet

conéixer fins ací més que dues interpretacions de somnis. — A qui el rei posá... El nom
de Baltasar havia estat própiament imposat a Daniel peí cap deis eunucs (cf. 1, 7). La cláu-

sula manca a G.

13. Tu, dones... Si s'hagués de jutjar per aqüestes paraules, hom diria que el rei no ha

conegut mai Daniel, i que tot el que sap d'ell és alió que li acaba de dir la reina. La igno-

ráncia del rei seria, encara, tant més inexplicable, que Daniel era funcionan d' Estat des de

feia temps (cf. 2, 49) i continuava a ésser-ho sota el mateix Baltasar (cf. 8, 1 i 27). Si

els versets fossin primitius fornirien certament una prova de la independéncia originária del ca-

pítol. Pero hom pot abrigar dubtes fundats sobre aquest particular, quan veu que G omet

aquest interrogatori -que Daniel no contesta!- i s' acontenta amb fer dir al rei que si Daniel

li interpreta la inscripció, li conferirá la porpra etc. El v. 22 demostra també que Baltasar no

ignorava pas tot alió que havia passat al seu pare. — Exiliats de Judá, cf. 2, 25. — Portá. Segons

aixó, Daniel hauria estat deportat amb els altres captius de Judá. Pero no s' especificaría si

aixó tingué lloc 1' any tercer del rei Joaquim (cf. 1, 1 ), o llavors de la deposició de Jeco-

nias (cf. 2 Re. 14-16), o més tard quan Jerusalem fou destruida. Els «filis de la golab»

(=exiliats) es refereixen generalment ais deportáis després de l'any 587.

14-15. Manquen a G. Es dubtós que siguin primitius. Compareu el comencament del v.

regno tuo, qui spiritum de-

orum sanctorum habet in

se : et in diebus patris tui

scientia et sapientia inventae

sunt in eo : nam et rex Na-
buchodonosor pater tuus
principem magorum, incan-

tatorum, Chaldaeorum, et

aruspicum constituit eum,
pater, inquam, tuus, o rex:
12 quia spiritus amplior, et

prudentia, intelligentiaque et

interpretatio somniorum, et

ostensio secretorum, ac so-

lutio ligatorum inventae

sunt in eo, hoc est in Da-
niele : cui rex posuit nomen
Baltassar. Nunc itaque Daniel

vocetur, et ¡nterpretationem

narrabit.
13 Igitur introductus est

Daniel coram rege. Ad quem
praefatus rex ait : Tu es Da-
niel de filüs captivitatis Iu-

dae, quem adduxit pater

meus rex de Iudaea? 14 Au-
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La seva resposta.

tu que 1' esperit deis déus és en tu i que s' és

trobada en tu una llum i una intelligéncia i una

saviesa extraordinaria.
15

1 ara han estat introdu'its

davant de mi els savis, els endevins perqué lle-

gissin aquesta inscripció i me'n fessin conéixer

la interpretació ; i no són capacos d' indicar la

interpretado de la cosa.
16 Pero jo he sentit dir

de tu que pots donar interpretacions i desfer nu-

sos. Ara, si pots llegir la inscripció i fer-me 'n

conéixer la interpretació, serás vestit de porpra i

amb la cadena d' or al voltant del coll i senyore-

jarás com tercer el reialme. »

17
Aleshores respongué Daniel i digué davant

el rei : « Els teus dons siguin per tu i dona els

teus presents a un altre ! Nogensmenys llegiré al

rei la inscripció i li faré conéixer la interpretació.

divi de te quoniam spiritum

deorum habeas : et scientia,

¡ntelligentiaque ac sapientia

ampliores inventae sunt in

nunc introgressite. 15 Et

sunt in conspecm meo sa-

pientes magi, ut scripturam

hanc legerent, et interpreta-

tionem eius indicarent mihi:

et nequiverunt sensum hu-

ius sermonis edicere. 16 Por-

ro ego audivi de te, quod
possis obscura interpretari,

et ligata dissolvere : si ergo
vales scripturam legere, et

interpretationem eius indica-

re mihi, purpura vestieris,

et torquem auream circa
collum tuum habebis, et

tertius in regno meo prin-

ceps eris.

17 Ad quae respondens
Daniel, ait coram rege : Mu-
ñera tua sint tibi, et dona
domus tuae alteri da : scri-

pturam autem legam tibi,

rex, et interpretationem eius

14 i el del v. 16. El v. 14 repeteix l'elogi del v. 11; el v. 15 torna a fer el resum de la

situació (cf. el v. 8). Pero és curios que els savis, els quals han acudit al palau «perqué

llegissin aquesta inscripció i me 'n fessin conéixer la interpretació » , són declaráis incapacos

solament de donar-ne la interpretació (compareu el v. 12), sense que es digui res de la se-

va lectura. Remarqueu, encara, la preséncia deis dos noms « savis » i « endevins » no units

per la copulativa.

16. Després de recordar 1' habilitat de Daniel a donar interpretacions i desfer nusos (cf.

el v. 12), el rei repeteix la requesta feta ais mágics i la promesa d' una recompensa per al

qui li doni satisfacció (cf. el v. 7).

17. L'esment de la recompensa dona ocasió a Daniel per a manifestar el seu desinterés.

— Els teus dons. Daniel no declina purament i simple els honors que el rei fa mirotejar ais

seus ulls -al v. 29 els accepta ! El seu refús aparent significa solament que, si complau al

rei, és per motius més nobles com és ara deferéncia envers la seva reial persona etc. Aques-

ta vegada Daniel no declara que donará la interpretació en virtut d'una saviesa superior que

li ha estat conferida per Déu.

vv. 18-24. Abans de llegir i d' interpretar la inscripció fatídica, Daniel dona una llicó al

rei. L'orgull, combinat amb el refús de reconéixer la sobirania del Déu veritable, havia pro-

curat a Nabucononosor una amargant desiHusió. Lluny d' aprofitar-se 'n, Baltasar, fill d' ell, ha

comés el mateix error que el seu pare, i agreujant-lo encara amb un sacrilegi. Per aixó tam-

bé Déu ha enviat el senyal present per fer-li saber el cástig que Y espera, cástig que será

tant més greu, com més greu ha estat el seu pecat. Amb el seu pare, l'Altíssim s' havia

acontentat amb humiliar-lo, pero sense llevar-li definitivament 1' imperi ; a ell, Déu li llevará

la vida i el reialme, el qual será lliurat ais medes i perses. El sermonet és un petit exemple

de les prédiques moráis que devien fer no massa rarament els missioners jueus i que foren

una de les primeres formes de la predicació cristiana, com es veu en el cas de St. Esteve

(Act. 7). És gairebé tot absent de G (vv. 18-22).
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18 Tu, o rei, — el Déu suprem havia donat LMairei.

al teu pare Nabucodonosor la grandesa i la glo-

ria i la majestat,
19

i per causa de la grandesa

que li havia donat, tots els pobles, tribus i llen-

gües tremolaven i temien davant d' ell : a qui

volia, matava, i a qui volia, deixava viure, i a qui

volia, exaltava, i a qui volia, humiliava. 20 Pero

quan s' enorgullí el seu cor i el seu esperit s' e-

nardí fins a 1' arrogancia, fou precipitat del seu

tron reial i li fou llevada la ' seva ' gloria;
21

i

fou foragitat d' entre els filis deis homes i el seu

cor fou fet semblant al de les bésties, i el seu

sojorn era amb els ases salvatges, herba com els

bous li fou donada a menjar, i el seu eos fou

banyat peí rou del cel, fins que reconegué que el

Déu suprem senyoreja el reialme deis homes i

que hi eleva qui vol.
22

1 tu, fill seu Baltasar, no

has pas humiliat el teu cor, bé que sabessis tot

18. Tu, o rei és un nominativus pendens, que es représ peí sufix possessiu «teu» (pare).

Equival a «Majestat». Una construcció similar es troba a 2, 29, on Daniel diu a Nabucodo-

nosor les mateixes coses que recorda ara a Baltasar.

19. Reprodueix 2, 30, pero fent ressaltar encara més 1' absolutisme del poder de Nabuco-

donosor, amo de vida i mort de tots els súbdits del seu imperi universal.

20. Precipitat del seu tron, frase més forta que a 4, 30 on es diu simplement de Nabu-

codonosor que fou expulsat del consorci huma (cf. el verset que segueix). — La 'seva' gld-

ria. Així amb G. TM diu «la gloria».

21. Repeteix l'ensenyament del cap. 4, del qual és pres l'exemple (cf. 4, 25 i 32-33).

Déu humiliá Nabucodonosor, per fer-li veure que és ell que disposa deis trons, i que no

són els homes que els ocupen per dret propi. — Ases salvatges. No són esmentats al cap. 4,

al qual es parla de menjar herba com les bésties (4, 12 i 20) o de conviure amb elles (4,

22). Els ases salvatges passaven pels animáis més feréstecs i esquerps (cf. Jb. 39,5-8). Amb
aixó es voldria significar que el rei havia d' evitar tot contacte amb els homes, com si hagués

estat un onagre. En lloc d' « ases salvatges», cinc manuscrits porten íOns, ramats, que al-

guns pocs crítics voldrien adoptar, en comptes de la llicó de TM. No sembla pas que sigui

necessari de tocar res del text actual.

22. Comenca la requisitoria contra Baltasar. Malgrat que sabia que el seu pare havia es-

tat castigat peí seu orgull, ell «no havia humiliat el seu cor», no havia reconegut la supre-

macía de Déu. — Tu, fill seu. La insistencia sobre la «filiació» de Baltasar (cf. els vv. 11 i

18) seria inexplicable, si el rei en qüestió hagués estat simplement un descendent, o un

successor en el tron, de Nabucodonosor. Baltasar és presentat, encara, com regnant tot sol,

i aixó després de la desaparició del seu pare Nabucodonosor. Co que no es verifica en el

fill de Nabonid, el qual s'encarregá del govern de Babilonia en vida del seu pare, absent a

ostendam tibi.
18 O rex,

Deus altissimus regnum, et

magnificentiam, gloriam, et

honorem dedit Nabuchodo-
nosor patri tuo. 19 Et pro-

pter magnificentiam, quam
dederat ei, universi populi,

tribus, et linguae tremebant,

et metuebant eum: quos vo-

lebat, interficiebat : et quos
volebat, percutiebat : et quos
volebat, exaltabat : et quos
volebat, humiliabat. 20Quan-
do autem elevatum est cor

eius, et spiritus illius obfir-

matus est ad superbiam, de-

positus est de solio regni

sui, et gloria eius ablata

est :
21 et a filiis hominum

eiectus est, sed et cor eius

cum bestiis positum est, et

cum onagris erat habitatio

eius : foenum quoque ut bos

comedebat, et rore caeli
corpus eius infectum est,

doñee cognosceret quod po-

testatem haberet Altissimus

in regno hominum: et

quemcumque voluerit, su-

scitabit su per illud. 22 Tu
quoque filius eius Baltassar,

non humiliasti cor tuum,
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Lectura i inter-

pretació de l'es-

criptura.

aixó.
23 Ans t' has insurgit contra el Senyor del

cel i han estat portats davant de tu els vasos de

la seva casa, i hi haveu begut vi tu i els teus

grans, les teves esposes i les teves concubines, i

has lloat els déus d' argent i d' or, de coure, de

ferro, de fusta i de pedra que no hi veuen ni

hi senten ni entenen
;
pero el Déu que té a la

seva má el teu alé i tots els teus camins, a ell

no Y has glorificat.
24

Aleshores fou enviat de

davant d' ell el dors de la má i fou tracada

aquesta inscripció.
25

1 aquesta és la inscripció que

ha estat tracada: MENE' MENE' TEQEL U-

cum scires haec omnia: 23sed
adversum Dominatorem cae-

li elevatus es : et vasa do-
mus eius allata sunt coram
te : et tu, et optimates tui,

et uxores tuae et concubi-
nae tuae vinum bibistis in

eis: déos quoque argénteos,

et áureos, et aéreos, ferreos,

ligneosque et lapídeos, qui

non vident, ñeque audiunt,

ñeque sentiunt, laudasti:

porro Deum, qui habet fla-

tum tuum in manu sua, et

omnes vias tuas, non glori-

ficasti. 24 Idcirco ab eo mis-

sus est articuius manus
quae scripsit hoc, quod exa-

ratum est.
25 Haec est autem scriptu-

ra, quae digesta est: MANE,

1' Arabia. Segons Dougherty (Nabonidus and Belsha^jar, pág. 136), el Baltasar de la historia

ni hauria portat el títol de «rei», bé que Alfrink {Bíblica, 1928, págs. 187-197) declara la

cosa solament dubtosa. En tot cas, la circumstáncia que durant Testada de Nabonid a Tema
no es celebra la festa del nou any a Babilonia, demostra que Baltasar no tenia els mateixos

drets reíais ni les mateixes atribucions que el seu pare.

23. T'has insurgit... Cf. els vv. 2-4. El greuge tirat en cara a Baltasar és purament per-

sonal. Per aixó es fa difícil d'admetre que, sota el nom de Baltasar, el narrador visi la per-

sonalitat d'Antíocus Epífanes, el perseguidor deis jueus. Baltasar no va forcar pas els jueus

a prendre part en el banquet ritual. Segons el v. 1, els invitats del rei foren únicament els

grans del reialme. — Que no hi venen... Sobre l'absurditat de la idolatría, cf. Dt. 4, 28;

Is. 44, 9; Ps. 115, 5-6; 135, 16 etc. L'ordre deis materials «argent i or» s' hauria, segu-

rament, d' invertir: or i argent, com fa Th (cf. el v. 2). —Que té a la seva má... Que és

autor i amo de la teva vida i ésser (cf. Gn. 2, 7; Jb. 12, 10). — Tots els teus camins, destins

(cf. Jer. 10, 23). — A ell. Amb Th ho ajuntem a alió que segueix, contra la llicó de TM

:

i tots els teus camins són d' ell, no has glorificat.

24. L'escrit de la má misteriosa és justament un cástig que ve directament de Déu, el

qual ha enviat el dors de la má, sense deixar veure ni la persona ni els brac. Després de

Tacusació de Baltasar, ve la sentencia contra ell, com si es tractés d'un procés. Pero d'un

procés, que es desenrotlla rápidament.

25. G no reprodueix la inscripció, encara que la deficiencia es troba oportunament sub-

sanada per la nota preliminar al capítol (vegeu la nota al v. 1 ), on, pero, l'ordre de les

paraules enigmátiques és un poc diferent : mane, fares, tecel. En el eos de la narració, aques-

ta Versió no fa més que interpretar l'escriptura fatídica, i encara d'una manera incompleta.

Com que el seu text en aquest punt resulta un poc confús, hom creu generalment que no

ens ha arribat en bon estat. Per aixó és rebutjat pels crítics, que solen donar la preferencia

a TM. — Mene' mene'. Un deis dos mene' podría ésser una dittografia, que seria millor de

suprimir. Th i V (igual la nota preliminar de G) no en porten més que un. I St. Jeroni

afirma expressament que les paraules de la inscripció eren només tres. No obstant aixó, si

els dos mene' s'haguessin de considerar com primitius, el primer s' hauria de prendre amb

molta probabilitat com un participi, el qual serviría per a reduir els tres mots principáis a

una sentencia completa, análoga a les observacions o documents en ús a les práctiques ad-
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E??taZ^ *£ PARSIN -

26 Aquesta és la interpretado de la cosa :

ministratives o comerciáis. Aixó podría explicar que no en siguí tingut compte a la interpre-

tado. En tal supósit, la traducció de les tres primeres paraules de la inscripció hauria d'és-

ser comptat : una mina ( mene' estat indeterminat de 1' arameu manya=mmz, nom d' un pes i

d'una moneda), un sicle (teqel estat indeterminat de 1' arameu tiqla, en hebreu x<^/—sicle,

nom també d'un pes i d'una moneda). El darrer element és més discutit. En primer lloc

hi ha la llicó diferent de Th i V que porten el singular peres, com TM al v. 28, i sense la

conjunció copulativa. Després no se sap amb certesa si el mot de TM és própiament un

plural, o bé un dual com iddanim de 7, 25. Finalment, és insegur el significat de parsu,

própiament parí, nom tarda de la mitja mina, pero que, per raó de la seva posició després

de « sicle » en els diferents textos llevat de la nota de G, sembla que hauria de referir-se a

una «part» o meitat del sicle, més aviat que de la mina. Segons Charles (Daniel pág. 136),

parsin de TM fins podría representar una glossa marginal, que significaría simplement « Per-

ses» i que havia amb el temps pres la placa de 1' original peres. Si prescindim d' aquesta dar-

rera hipótesi, TM tal com está podría, dones, ésser tradu'it «i mitges mines» o «i (dos)

mitjos sicles». L'important en el nostre cas resulta sempre la idea de partido, que enclou

la « mitja » mina o el «mig» sicle de la inscripció. La dificultat de llegir-la tota hauria pro-

vingut, peí que sembla, deis significáis diferents de qué eren susceptibles les consonants no

puntuades. Car, per bé que la lectura més obvia deis mots sigui la que acabem d' indicar, en

alió que segueix reconeix Daniel que, en realitat, la inscripció ha de llegir-se d' una altra

manera. Pero, és que la inscripció misteriosa consistía realment en paraules escrites tal com

enuncia el text actual? En rigor, la inscripció o «escriptura» hauria pogut ésser un mitja

qualsevol que expressés les tres monedes o pesos i que no pogués ésser compres pels babi-

lonis, com és ara signes numismátics (així Góttsberger; en el qual cas el joc de paraules

hauria estat solament oral i els termes « inscripció » o escriptura i « llegir » serien usats per

analogía), o bé uns carácters desconeguts deis mágics. Pero no sembla pas que es pugui

admetre que es tractés de signes cabalístics, o criptográfics, com suposa ja el Talmud de Ba-

bilonia. Sobre la inscripció en general és digne de notar-se el nombre ternari deis substan-

tius, que coincideix curiosament amb la tripartició de 7, 25; 9, 25. Per la valúa decreixent

de les monedes o pesos, la inscripció recorda, en canvi, els metalls de noblesa decreixent de

1' estatua del capítol 2. Pero aixó no vol dir que la mina, per exemple, contingui una aliusió

velada a Nabucodonosor, identificat amb el cap d'or de 1' estatua a 2, 38, o que el sicle es

refereixi al seu fill Baltasar, de valúa relativament inferior. Els metalls de 1' estatua eren qua-

tre, i simbolitzaven éssers coHectius, no individuáis com sería el cas ací. De més, el tercer

mot es refereix indiscutiblement a 1'imperi persa, de manera que s' hauria d' admetre que

Fautor sagrat havia fet una barreja molt poc elegant de simbolismes individuáis i coHectius.

Per aixó resulta també improbable k interpretació que alguns volen donar a la inscripció

enigmática, com si es tractés d'una plasenteria popular contra els reis neobabilónics i perses: el

gran Nabucodonosor valdría una mina, el degenerat Baltasar (Nabonid?) solament un sicle, els

reis deis medes i deis perses dues mitges mines, és a dir, en conjunt tant com Nabucodonosor.

26. La interpretació de Daniel demostra que alió que tenia importancia en la inscripció

eren les consonants de les paraules, més aviat que no pas les paraules mateixes o llur sig-

nificat. De fet, en comptes de tres substantius 1' interpretador reconeix en aquelles consonants

tres formes verbals, les quals revelen la finalitat profética de 1' escriptura. Del comentari sobre

Habacuc, descobert recentment prop de la mar Morta, Eissfeldt dedueix que "ltfB, interpreta-
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monis. MANE: numeravit
Deus regnum tuum, et com-
plevit illud. 27 THECEL : ap-
pensus es in statera, et in-

ventus es mi ñus habens.
28 PHARES: divisum est
regnum tuum, et datum est

Medis, et Persis.
29 Tune iubente rege indutus

est Daniel purpura, et circum-
data est torques áurea eolio e-

ció significa no solament «exposició» d'un text, sinó també a vegades « intra-posició » o «sota-

posició » d'un altre sentit a les paraules del text en qüestió (cf. ZAW 63 [195 1], págs. 105

ss.). Llavors es compren que la « interpretació » no adeqüi en tots els seus detalls el text

que interpreta, com passa amb la interpretació que dona Daniel de la inscripció que havia

aparegut sobre la paret de la sala del festí. — Ha comptat. « Mene' » és llegit com participi

passiu (tnene) de l'arameu tnenah=comptar , i no com el substantiu mina. El subjecte «Déu»
i l'objecte «el teu reialme » són suplerts per Daniel. — Ha pagat. Haixlem és probablement

un terme comercial ( Montgomery ). Voldria dir que Déu ha posat fi al reialme de Baltasar,

d'una manera análoga a un compte o transacció, ais quals hom posa fi mitjantcant la paga

del muntant o factura. Com que a les interpretacions següents les dues proposicions de la

interpretació están emparentades -almenys en aparenca- amb el mot que Daniel explica, hom
esperaría trobar ara també la mateixa cosa. Pero no es veu pas que baixkm=pa.ga.r tingui

res a veure, ni tan sois externament, amb mene'=comptat.

27. Pesat. Les consonants tql són llegides teqü, participi passiu de ^/=pesar. Daniel su-

pleix també el subjecte, i l'instrument on Baltasar és pesat («a les balances»), —- Trobat

lleuger, escás de pes. Explica encara les consonants tql, les quals llegeix teqal, de qll=ésser

lleuger. Es molt freqüent a l'escatologia jueva tardana la idea que l'home és pesat en el

judici final. Potser una tal idea havia estat manllevada a la religió d'Egipte (el llibre deis

morts
! ), on juga un gran paper. L'escollida del verb «pesar» al cas present podria obeir, o

estar inspirada per una concepció análoga. Hi hauria, pero, una grossa diferencia en la cosa,

en quant ara es tracta del pesament d'un que era encara viu, i no del pesament deis morts

com ais casos precedents.

28. És partit. De la mateixa manera sorprenent que al verset que precedeix, Daniel dedueix

ara de les consonants prs un doble anunci. Primer, llegint perís (participi passiu de prs=tren-

car, partir, arrencar o arrabassar), veu en el mot la indicació que «el reialme» -ho supleix ell

—

será « partit » del rei, que li será arrabassat. Després, en 1' assonáncia de prs amb paras=Férs'm,

hi troba l'altra indicació que el reialme será donat ais medes i «perses» (cf. 7, 5; 8, 3 i 20).

vv. 29-30. Per ordre del rei, Daniel és investit de la porpra i de la cadena d'or, i es

proclama d' ell públicament que dominará com a tercer en el reialme. Aquella mateixa

nit fou occit el rei Baltasar. Que Baltasar nomeni Daniel «tercer», demostra en ell uns

plens poders i una llibertat d'acció, que eren propis d'un veritable rei independent, més aviat

que no" d' un que governava en nom i amb 1' autoritat del seu pare com era el cas del Bal-

tasar, fill de Nabonid. Res del nostre episodi no deixa traslluir que regnés ningú més al cos-

tat -i per sobre- del «rei» Baltasar que premia Daniel.

29. Baltasar compleix la promesa que havia fet al v. 16. Havia d'ésser Pacte darrer del

seu regnat. Pero hom diría que no en tenia pas consciéncia. Fora que hagués abrigat 1' es-

peranza de sostreure's a 1' amenaza, no se sap de quina manera. Comsevulla, resulta molt

estrany que, després d'haver insistit tant en el terror i escarafalls del rei al moment de l'a-

MENE : Déu ha comptat el teu reialme, i
1' ha

pagat.
27 TEQEL : Ets pesat a les balances, i ets

trobat lleuger.
28 PERES : El teu reialme és par-

tit, i és donat ais medes i perses. »

Glorificado de
29

Aleshores Baltasar dona ordres, i hom ves-

tí Daniel de porpra i amb la cadena d' or al vol-
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tant del coll i es proclama d' ell que senyorejaria

com tercer el reialme.

30 Aquella nit fou occit Baltasar, rei deis cal- Mort trágica de

Baltasar.

deus.

parició misteriosa, 1' autor sagrat no digui ara res de la impressió que li causaren les parau-

les de Daniel, especialment si es té en compte que -almenys segons TM- la mort que el

jueu anunciava a Baltasar era imminent, i que, per consegüent, és difícil que el rei s'hagués

mostrat indiferent davant un tal perill i amenaza.

30. La mateixa nit que es celebrava el banquet fou executada la sentencia contra Baltasar,

i es complí també el vaticini relatiu al reialme babilónic, el qual passá al medes i perses.

La rapiditat del cástig podría voler inculcar la veritat religiosa, que la conversió pot arribar

massa tard. En aquest respecte esdevindria Baltasar la contrapart del Nabucodonosor de 1' epi-

sodi precedent (cf. el v. 22). — Fou occit. Heródot (I, 188-191) i Xenofon (Cyrop. VII, 5,

15-31) parlen d'una conquesta violenta de Babilonia durant un banquet i de l'occisió del

rei. Hom hi ha volgut veure una confirmació de la narració de Daniel. Pero el testimoniatge

deis historiadors damunt dits pot difícilment prevaler contra el deis documents indígenes con-

temporanis, els quals donen un so de campana diferent. En efecte, segons els annals de Na-

bonid i el cilindre de Cirus, aquest darrer derrota Pexércit babilónic l'any 538 prop d'Upé

en el Tigris i ocupa catorze dies després, sense lluita, Sippar prop de Babilonia. El seu ad-

versan, el rei de Babilonia Nabonid, fugí a la Capital. Ugbaru (Gobryas), general de Cirus,

1* hi seguí, la ciutat obrí les portes al dit general «sense combat», i el rei de Babilonia cai-

gué viu en mans del vencedor (per ésser exiliat a Carmánia, segons Josep Flavi, Contra Api-

onem, 1, 20). Com es pot veure, aixó ja no concorda tant amb la narració de Daniel. Tot

amb tot, alguns han cregut trobar la solució de la dificultat en la conclusió mutilada del

dessús dit cilindre de Cirus, la qual ells entenen en el sentit que, set dies després de 1' en-

trada de Cirus, el seu general Ugbaru ocupa una part de la ciutat que s'havia mantingut

encara contra el rei de Pérsia, operació en la qual hauria estat occit el fill del rei (?), que

seria justament el nostre Baltasar. Certament aquest complement confirmaría d'una manera

molt felic la narració de Daniel, almenys en el punt principal. Pero es funda en un text

massa insegur, perqué hom pugui acceptar-lo sense desconfianza. A més, el text de Daniel

no traeix enlloc una situació crítica com hauria estat la de Baltasar assetjat en una part de

la ciutat. Caldrá, done, admetre que la mort del rei Baltasar la nit mateixa del festí [és lle-

gendária? Molts ho creuen. Pero llur conclusió no sembla teñir en compte que el text sa-

grat no diu enlloc ni per qui ni com fou occit Baltasar. Es veritat que la interpretació que

Daniel dona més amunt de la inscripció misteriosa, i que 6, 1, que ha d'ajuntar-se amb
molta probabilitat al present capítol com la seva conclusió, fan suposar que Baltasar hauria

estat occit en un assalt de Babilonia pels perses. Pero, en tot cas, el text sagrat no ho diu,

almenys explícitament. I aquest silenci sembla que hauria de fer pensar els crítics, si més no,

per inspirar-los una certa reserva en llurs judicis. Ben assentat aixó quant a l'afirmació del

text, cal fer ara una darrera remarca relativa al text mateix. I és que el text de TM podría

molt bé no ésser el primitiu. De fet, G en dona un de tot diferent, i que correspondria més

bé a la interpretació de la inscripció (vv. 26-28), on -noti's bé- no es diu explícitament res

de la mort de Baltasar. «I la interpretació», és dit allá, «vingué sobre (es complí en) Bal-

tasar, el rei, i el reialme fou llevat deis caldeus i donat ais medes i ais perses».

ius: et praedicatum est de eo

quod haberet potestatem ter-

tius in regno suo.
30 Eadem nocte interfectus

est Baltassar rex Chaldaeus.
31 Et Darius Medus suc-

cessit in regnum annos na-

tos sexagintaduos.
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CAPÍTOL VI

DANIEL DINS L' ALJUB DELS LLEONS

D^i r resident. \ Darius el Meda rebé el reialme al'edatd'uns Placuit Dario
>

et consti"

. 9 a i iw i i
tu ' t suPer regnum sátrapas

seixanta-dos anys. Abelli davant Darius de cons- cemum vigimi ut essem ¡n

Cap. VI. Aquest capítol és molt semblant al cap. 3. Com els seus tres companys, Daniel,

per enveges deis seus coHegues, es veié també ell exposat a un greu perill de mort, i, com
els seus tres amics, ell fou també salvat miraculosament per la intervenció providencial de

Déu, qui enviá el seu ángel a tancar la gola deis lleons, com l'havia enviat al capítol 3 a

espolsar la flama de dins el forn ardent. Com el cap. 3, el present termina també amb

un edicte del rei, en el qual és reconeguda solemnement la supremacía del Déu dTsrael,

que verament salva com ho han provat els fets. Pero entre els dos hi ha una diferencia. Al

cap. 3, la prova a la qual són sotmesos els tres joves implicava la participació positiva en el

cuite paga mitjancant l'adoració d'un ídol; en el present, en canvi, alió que és exigit de

Daniel és simplement l'abstenció de les practiques usuals de la religió judaica. Aixó fa que

hi hagi també diferéncia en la lli^ó práctica deis dos capítols. Al cap. 3 és la fidelitat a la

religió deis pares en si, que és recomanada; al capítol present, la fidelitat a les seves practi-

ques de devoció. En aquest sentit, l'un completa 1' altre, com el positiu completa el negatiu.

vv. 1-9. Darius el Meda estableix sobre el seu reialme 120 sátrapes amb tres presidents

sobre ells, i un deis darrers era Daniel. Per raó del favor que el rei li mostra, els presidents

i sátrapes, moguts d'enveja, cerquen una ocasió per a perdre el jueu. En conseqüéncia per-

suadeixen Darius de publicar un decret que prohibís a tothom d'adrecar cap prec a déu o

home, altre que el rei, durant trenta dies.

1. Ja havem dit que aquest verset ha d'ajuntar-se probablement al capítol precedent com

la seva conclusió. Pero volem remarcar des d'ara, a causa de les dificultáis a les quals do-

na Uoc, que el seu text és molt dubtós. G diu : « i Artaxerxes deis medes rebé el reialme,

6, 1. i Darius pie de dies i gloriós en vellesa, i establí»; Sir (marginal): «i Artaxerxes rei

deis perses» etc. — Darius el Meda. No ha existit mai cap Darius meda, fill d'Assuerus (9, 1 )

i predecessor de Cirus en el tron de Babilonia (10, 1 ). Alió que es diu de la divisió de

1'imperi en satrapies faria pensar en una confusió entre el conqueridor de Babilonia Cirus i el

gran Darius Hystaspes (521-485), qui també reconquerí Babilonia que s'havia sublevat. Pe-

ro Terror historie no seria imputable a Fautor del llibre de Daniel. Les divergéncies que

hom constata tant ací com en altres bandes -sobretot a les introduccions o conclusions de

carácter historie- entre TM i les Versions proven que el text que tenim ais ulls és més aviat

un targum en dues o més formes, que no pas el text primitiu. I el targum com a tal no

ha sortit de les mans de 1' autor sagrat. Per aixó trobem incomprensible l'aplom de molts

crítics, els quals afirmen, sense pestanyejar, que Darius el Meda hauria estat inventat per

Fautor de Daniel per tal de fer aparéixer com complida una suposada incomplida profecía

sobre una conquesta de Babilonia pels medes (cf. Is. 13, 17; 21, 2; Jer. 51, 11 i 28),
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toto regno suo. 2 Et super
t j tL1 ir sobre el reialme cent vint sátrapes que es-

eos principes tres, ex qui-
. . ,

r i
bus Daniel unus erat: ut tiguessin en tot el reialme i, sobre ells, tres
satrapae illis redderent ra- . • , , , •

i r
tionem, et rex non sustine- presidents, un deis quals era Daniel, a fi que

I el trobem tant més incomprensible que 1' autor sagrat parla ara (cf. els vv. 9, 13, 16) com
sempre (cf. 7, 5 ; 8, 3 i 20; pit i bracos de l'estátua de 2, 32, representació d' «un altre reial-

me» 2,39) del reialme medo-persa com d'un mateix imperi, i que l'anunci del lliurament

de 1' imperi caldeu ais medes i perses és fet justament amb ocasió d'un mot que visa direc-

tament els perses, i no els medes. De més, un rei, sobretot com el feble Darius de la nar-

rado, no és prou per a fer un reialme. — Rebé. Si el text fos primitiu, «rebé» hauria de

prendre' s probablement en el sentit especial de : rebre de Déu, que és el qui « dona » els

imperis (cf. el v. 28; 4, 14 i 22). Pero donada la incertitud que regna sobre 1' autenticitat

del text i, go que és més, la frase que segueix relativa a l'edat del nou rei, el més proba-

ble és que el dit verb vol significar simplement: rebre per dret de successió, pujar al tron.

Tal fou, en realitat, el cas de Darius Hystaspes. — Seixanta-dos anys, literalment «com fill

de seixanta-dos anys». Llavors de la seva accessió al tron, el Darius de la historia, de ca-

rácter autoritari, estava ben lluny d'ésser un vell. Una edat avanzada sembla, pero, demana-

da peí paper de joguina en mans deis seus magnats representat peí rei de la present relació.

Amb tot, el text de G damunt citat, ridícul parlant del Darius historie, pero que resultaría

molt característic parlant de Daniel, faria pensar si no es tractava primitivament d'aquest dar-

rer, en lloc de Darius. Compareu, encara, el v. 28 de G (cf. la nota al v. 29 de TM).
2. Abellí davant Darius. La mesura administrativa de qué és ara qüestió i el llenguatge

tingut més avall peí rei « a tots els pobles, tribus i llengües » (cf. els vv. 26-27) demostren

clarament que el Darius de la narració no era cap virrei o un rei vassall, que hom l'anome-

ni Ugbaru (Gobryas), Astiages, Ciáxares, Cambisses o com es vulgui. En el darrer supósit

caldria, encara, explicar el canvi de nom, 90 que no ha estat capac, de fer ningú fins ara.

L' autor parla d' un veritable rei independent, no diferent en aixó del Nabucodonosor i del

Baltasar deis capítols precedents. Si són atribui'des al nostre « Darius » certes coses que no

corresponen al Darius de la historia, com no en corresponien algunes a Nabucodonosor i a

Baltasar, l'explicació haurá d'ésser cercada enjondre que en una substitució de noms. La

teoría deis generes literaris podría fornir la clau de tots aquests misteris, que restaran sem-

pre un enigma mentre es defensi la historicitat estricta deis nostres capítols. — Cent vint. G
porta « cent vint-i-set ». Cent vint-i-set era també el nombre de les «províncies» de 1' imperi

persa en temps d'Assuerus (Xerxes), segons Est. 1,1. — Sátrapes, cf. 3, 2. L' organització

de l'imperi persa en satrapies fou própiament l'obra de Darius Hystaspes (521-485). Pero

el nombre de les satrapies era aleshores de vint solament segons Heródot (III, 89-94), 0

de vint-i-una, vint-i-tres o vint-i-nou segons les inscripcions. Aqüestes diversitats poden de-

pendre de la incertitud de 1' organització mateixa ais primers temps (cf. Cambridge Ancient

History, IV, 195).

3. Tres presidents o superintendents o comissaris per a 1' alta inspeccíó sobre els afers de

1' Estat. L' existencia de semblants oficiáis superiors, davant els quals haguessin de respondre

els sátrapes de llur gestió, no es troba recordada enlloc més. Heródot (III, 128) diu sola-

ment que Darius anomená en cada satrapía, com un fre per ais seus sátrapes, un coman-

dant militar independent i un escriba reial o secretari, encarregats d' informar el rei de tot

alió que feia el sátrapa. Alguns han volgut posar la dessús dita institució deis tres presidents

7 La Biblia, vol. XV-II



6, 4-6 DANIEL 98

Enveja deis

coHegues.

aquells sátrapes els retessin comptes i el rei no

fos molestat.
4 Aleshores aquest Daniel es distingí

entre els presidents i sátrapes, per tal com hi havia

en ell un esperit superior, i el rei pensava cons-

tituir-lo sobre tot el reialme.
5 Aleshores els pre-

sidents i sátrapes cercaren de trobar a Daniel un

greuge de cantó del reialme
;
peró no trobaren

pas cap greuge ni falta per tal com era lleial, i

cap negligencia ni falta no era trobahle en ell.

6 Aleshores digueren aquells homes : « No troba-

rem pas cap greuge en aquest Daniel, fora que en

trobem algún contra ell en la llei del seu Déu. »

ret molestiam. 3 Igitur Daniel

superabat omnes principes,

et sátrapas : quia spiritus

Dei amplior erat in illo.

4 Porro rex cogitabat con-

stituere eum super omne
regnum : unde principes, et

satrapae quaerebant occasio-

nem ut invenirent Danieli ex

latere regis : nullamque cau-

sam, et suspicionem reperi-

re potuerunt, eo quod fide-

lis esset, et omnis culpa, et

suspicio non inveniretur in

eo. 5 Dixerunt ergo viri i 1 1 i

:

Non inveniemus Danieli huic

aliquam occasionem, nisi

forte in lege Dei sui.

en relació amb 5, 7, 16, 29: Darius hauria confirmat un sistema administratiu que havia

trobat en vigor a Babilonia. Peró, bé que no es digui explícitament que Darius fou el pri-

mer a anomenar els tres presidents, el verb «constituir», usat tant en relació ais presidents

com ais sátrapes, sembla suficientment implicar la creació tant deis uns com deis altres. El

cas de Nehemias demostra que els jueus arribaren dins l'imperi persa a ocupar places d'alta

responsabilitat i a gaudir de la confianza deis sobirans. Res no té, per tant, de sorprenent que

Daniel hagués estat un deis tres presidents. — Fos molestat. Així Th. I tal sembla, de fet,

el significat del verb arameu, si es jutja pels altres dialectes semítics. La finalitat de la ins-

titució deis sátrapes i presidents hauria estat descarregar el rei deis maldecaps de 1' adminis-

trado, perqué pogués viure més tranquil. Aixó convé molt bé amb el Darius feble de carác-

ter i indolent de la narració. Al Darius Hystaspes de la historia, enérgic i autoritari, quadra-

ria més aviat la traducció ordinária : no fos « perjudicat », no « sofris cap dany» (en els seus

interessos). — A G, aquest verset i els dos que segueixen són molt més extensos i de tenor

bastant diferent.

4. Un esperit superior, grácies sobretot a l'ajut del cel (cf. 5, 11, 14 etc.). La preemi-

nencia de Daniel era un fet de carácter sobrenatural. G afegeix a continuació « i reeixí en

els afers del rei ais quals doná cap » . Semblants éxits explicarien el perqué de les intencions

del rei de posar Daniel al cap del reialme, és a dir, de fer-ne el seu visir.

5. Presidents i sátrapes. A G són solament els altres dos presidents que, moguts d' enve-

ja, cerquen una ocasió contra Daniel per tal d' evitar, si és possible, que el rei no porti a cap

els seus pensaments tocant a l'elevació del jueu al cárrec de visir. Compareu la nota al v. 20,

i el v. 25. — De cantó del reialme, un greuge de carácter polític, com és ara imputado de

deslleialtat, o de negligencia en l'exercici del cárrec. La conducta de Daniel com funcionan

de 1' Estat era irreprensible. — / cap negligencia... en ell manca a G i Th. Molt probablement

es tracta d'una glossa, per tal com no fa més que repetir alió que s' acaba de dir, bé que

reencarint una mica.

6. Llei equival a «religió». Igualment a 7, 25 (cf. Esd. 7, 12 etc.). La raó de la denomi-

nado és que la Llei o Torá havia arribat amb el temps a constituir per ais jueus com l'e-

lement principal de la religió. Els presidents devien conéixer les habituds religioses deis jueus,

i es proposen d' explotar-Ies per tal de crear a Daniel una situació de la qual no pogués sor-

tir sense culpa davant el rei (cf. el v. 11 ss.). «Félix conversatio », exclama St. Jeroni, «in
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6 Tune principes, et satra- i
Aleshores aquests presidents i sátrapes '

s 'atansa-
pae surripuerunt regi, et sic ....... . , . ,

íocmi sunt ei : Dari rex in ren al reí i li digueren aixi : «Reí Danus, vis-

aeternum vive: 'consilium qu ¡s per seg]es J
8 Tots ejg preSidentS del reialme, Llur estratage-

ínierunt omnes principes re- 1 1
t

°
m

1
t

'

gni tui, magistratus, et sa- els lloctinents i els sátrapes, els ministres i els
trapae, senatores, et iudices ,

i i vi i
• i i • •

ut decretum imperatorium governadors han deliberat que el reí estableixi una
e

qur%?erf
C

aCám^°etitio- ordenanza i posi en vigor una prohibició, que
nem a quocumque deo, et quisvulla que durant trenta dies adrecará una pre-
homine usque ad tnginta 1

m

1 ' r

dies, nisi a te rex, mittatur gária a qualsevol déu o home fora de tu, o rei,
in lacum leonum. 8 Nunc

, i> v i i i h o a

¡taque rex confirma semen- sera gitat a l aljub deis lleons. Ara, o reí,

qua inimici nullam reperiunt ocasionem, nisi forte in legitimis Dei » . Pero el sant Doctor

oblida que en el cas de Daniel es tracta d'una práctica religiosa, que no estava própiament

consignada en la Llei de Déu.

7. ' S' atansaren' . Així amb G i Sir. Th i V afavoreixen la mateixa llicó. Compareu el

v. 13. El verb de TM és traduít ordináriament «es precipitaren» o «vingueren tumultuaria-

mente sentit que no s'adiu ni amb el context ni amb el respecte degut al rei. Els cortesans

volen arrencar al rei una llei contra Daniel, pero sense que Darius es doni compte de llurs

veritables intencions. Per aixó no podien venir tumultuáriament. Per aquest sol fet, el rei

hauria tingut més que motiu suficient per a posar-se en guardia contra ells. — Li digueren.

L'estil del nostre autor demanaria : digueren davant d' ell, tal com porta efectivament G.

Compareu el v. 13. — Rei Darius... per segles manca a G. Compareu 2,4; 3,9; 5, 10.

8. Tots els presidents era naturalment fals, per tal com Daniel, que era un d' ells (cf. el

v. 3), no havia participat en la deliberació. Si els portantveu parlen de «tots» els presidents,

és potser per fer creure al rei que la proposició havia estat aprovada també per Daniel. Cal, amb
tot, remarcar que G comenca el verset fent-los dir simplement « havem establert» etc. La

resolució que sotaposen a l'aprovació reial hauria estat adoptada en una reunió plenária deis

presidents, sátrapes i altres ministres no esmentats ais vv. 2-3. Sobre P acumulado de títols

semblants, compareu 3, 2. L' origen del decret reial tal com és representat ací no té res d'in-

versemblant, almenys per a certes époques de Y antiga Pérsia durant les quals les camarilles

de cort eren molt influents i a vegades, quan el poder reial era poc enérgic, ádhuc árbitres

de 1' Estat. El seu contingut troba confirmacions en els documents histories. — O home man-

ca a G ací i al v. 13. Molt probablement és una glossa, puix que hom no donava pas cuite

a un home qualsevol. Es veritat que pot usar-se no solament de la pregária própiament

dita, sinó també de tota mena de petició feta a qui es vulgui. Pero el text s' ocupa, evident-

ment, només de la pregária adrecada a un déu. D'altra banda, seria massa extravagant que

es prohibís de fer durant trenta dies cap petició ais amics, veíns etc. Prou forta que resulta-

va ja la injunció de suspendre per tants dies l'exercici de tot cuite -i, per tant, fins del de

la religió persa-, llevat del cuite del rei ! Si les requestes adrecades al rei són excloses, és

perqué aquest era considerat com un semidéu. Directament, el decret imposava únicament

la suspensió de tot acte de cuite, exceptuat el cuite reial si hom volia practicar-ne algún.

Pero pels jueus pietosos com Daniel que no podien abandonar en consciéncia llurs devocions

quotidianes, la prohibició equivalía indirectament a la imposició explícita d'actes idolátrics,

com era el cuite de la persona del sobirá que s' exigia de tots els súbdits de l'imperi persa.

Vingut potser d'Egipte, el cuite del monarca es practicá en tot l'antic Orient i més tard a

Roma. — A l' aljub deis lleons. AHusió al costum de guardar lleons per a la caca. El contra-
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Daniel en contra-

venció.

estableix la prohibició i redacta el document, que

será irrevocable segons la llei inabrogable deis

medes i deis perses. »
10 En conseqüéncia, el rei

Darius redacta el document i la prohibició.
11

Daniel, dones, des que sabé que havia es-

tat redactat el document, entra a casa seva ; i

tenia a la seva cambra superior finestres obertes

en la direcció de Jerusalem, i tres cops al dia

tiam, et scribe decretum: ut

non immutetur quod statu-

tum est a Medis et Persis,

nec praevaricari cuiquam li-

ceat. 9Porro rex Darius pro-

posuit edictum, et statuit.

10 Quod cum Daniel com-
perisset, id est, constitutam

legem, ingressus est domum
suam : et fenestris apertis in

coenaculo suo contra Ieru-

salem tribus temporibus in

ventor al decret reial devia ésser castigat d'una manera análoga a la del cap. 3. Solament que

ara són les feres, i no el foc, les que han d' acabar amb els culpables. Compareu 14, 21.

9. Estableix, dona la sanció de la teva autoritat reial a la prohibició, i fes-ne redactar el

document corresponent, amb les formalitats de llei. — Llei inabrogable. Sobre la inalterabili-

tat de les liéis perses, compareu Est. 1, 1 3 i 19 ; 8, 8. En el cas present, la inabrogabilitat

de Tedíete reial visava a impedir que Darius pogués salvar Daniel, cas que el darrer fos a-

trapat en contravenció. El rei quedava, per tant, lligat de mans en virtut de la llei que ell

havia de firmar, pero que li era imposada per aquesta mena de consell de la corona format

pels seus propis presidents, sátrapes etc. Aquests resultaven els veritables reis de Pérsia.

10. El document i la prohibició, en ordre invers del que es presenta al v. 9, equival a:

el document que contenia la prohibició, el document amb la prohibició. Davant l'urc deis

seus prepotents ministres, el pobre Darius s'executá submisament. — No cal dir que la his-

toria profana desconeix completament Tedíete de Darius que s' indica ací. Peí seu contingut,

una prohibició semblant, que afectava la mateixa religió persa, no sembla pas conciliar-se

massa amb alió que sabem de la política religiosa deis antics Aqueménides. Solament Xerxes,

per motius polítics, inaugura un nou tráete de les religions deis pobles sotmesos, caracterit-

zat per la destrucció de Babilonia i per Tincendi del temple sobre T acrópolis d'Atenes.

vv. 11-19. Malgrat Tedicte reial, Daniel, obeint primer Déu que els homes (cf. Act. 4, 19),

continua igual que abans a pregar tres vegades al dia a la seva finestra oberta en la direcció

de Jerusalem. Denunciat pels seus espíes, el rei, bé que amb reluctancia, ordena que sigui

tirat dins un aljub de lleons.

1 1 . Cambra superior, T apartament sobre el terrat que hi havia d' órdinari a les cases d' O-
rient. Servia d'una manera especial per a la pregaría, dol i actes de devoció (cf. Jdt. 8, 5;

Ps. 102,8; Act. 10,9). — Obertes sembla que vol dir, no finestres practicades a la paret

que donava a Jerusalem, sinó finestres sense reixat o en les quals el reixat es podia obrir de

bat a bat. Altrament hauria estat difícil ais émuls de Daniel de veure'l pregant davant el seu

Déu. — En la direcció de Jerusalem. El costum de fer oració de cara a Jerusalem i, si hom
era a Jerusalem, de cara al temple esdevingué usual sobretot ais temps posteriors del Judais-

me. Própiament, no se sap quan comencá el costum, pero estava sens dubte basat en textos

com 1 Re. 8,35,38,44,48. — Tres cops al dia. Cf. Ps. 55, 18. Ais temps posteriors, les

tres hores de pregaría eren el matí, a Thora de Tholocaust matinal, la tarda a Thora de no-

na (les tres de la tarda, cf. Act. 3, 1; 10, 30), quan s'oferia Toblació vespertina, i a posta

de sol. — S'agenollava. A la sinagoga, almenys en temps posteriors, els jueus oraven drets,

i no s'agenollaven més que a certs moments determináis (cf. Moore, Judaism, vol. 2, pág. 222).

A Toració privada sembla que ja era diferent (cf. Mt. 26, 39; Me. 14,35; Le. 22,41). —
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die flectebat genua sua, et

adorabat, confitebaturque

coram deo suo sicut et an-

te faceré consueverat.
11 Viri ergo illi curiosius

inquirentes invenerunt Da-
nielem orantem, et obse-

crantem Deum suum. 12 Et

accedentes locuti sunt regi

super edicto : Rex numquid
non constituisti, ut omnis
homo, qui rogaret quem-
quam de diis, et hominibus
usque ad dies triginta nisi

te, rex, mitteretur in lacum
leonum? Ad quos respon-

dens rex, ait : verus est ser-

mo iuxta decretum Medo-
rum, atque Persarum, quod
praevaricari non licet.
13 Tune respondentes dixe-

runt coram rege: Daniel de

filiis captivitatis luda, non
curavit de lege tua, et de

edicto, quod constituisti:

sed tribus temporibus per

diem orat obsecratione sua.
14 Quod verbum cum au-

disset rex, satis contristatus

s'agenollava i orava i lloava davant Déu, tot

com solia fer ja abans.
12
Aleshores aquells ho-

mes estigueren a l'aguait i sorprengueren Daniel

pregant i implorant davant el seu Déu. 13
Alesho-

res s'atansaren i digueren davant el rei sobre la

prohibido: «Rei, no has redactat una prohibició,

que tot home que durant trenta dies adrecaria

una pregaría a qualsevol déu o home fora de tu,

o rei, seria gitat a l'aljub deis lleons?» Respon-

gué el rei i digué : « La cosa és constant, con-

formement a la llei inabrogable deis medes i deis

perses. »
14

Aleshores respongueren i digueren

davant el rei: «Daniel, que és deis exiliats de

Judá, no ' ha obeit, o rei, la teva ordre ' ni la

prohibició que has redactat, i tres cops al dia

adreca la seva pregaría ' davant el seu Déu ' . »

15
Aleshores el rei, des que oí la cosa, en fou

Esforfos del rei

per a salvar-lo.

Davant Déu és dit per sentiment de reverencia envers la Divinitat (cf. 2,9). Els jueus pos-

teriors estengueren l'ús d' aquesta fórmula ádhuc a casos en qué Déu era l'agent (cf. Mt. 11,

26 ; Le. 12, 6).

12. Estigueren a l'aguait. Tal és el sentit del verb arameu, que reclama el context. Tal

és també el sentit en qué l'han pres les Versions. Si els cortesans s'haguessin «precipitat»

o haguessin « vingut tumultuáriament » -tal és la traducció que hom dona ordináriament del

dit verb-, mal haurien pogut « sorprendre » Daniel pregant. A quina de les hores de pregaría

(cf. el v. n) fou sorprés Daniel? Malauradament el text no ho especifica.

13. Atrapat en delicte flagrant, Daniel és tot seguit denunciat al rei, com ho havien es-

tat els tres joves que no volgueren adorar 1' estatua (cf. 3,8). — Sobre la prohibició manca

a G i Th, i probablement s'ha d'ometre. — O home. Vegeu la nota al v. 8.

14. Que és deis exiliats de Judá. Compareu 3, 12; 5, 13. Més en consonancia amb alió

que ha estat dit fins ara de les relacions de Daniel amb el rei, G fa dir ais acusadors: «Ha-

vem trobat Daniel, el teu amic, que pregava i implorava» etc. La frase «que és deis exi-

liats de Judá » ha estat probablement interpolada més tard per tal de recalcar que aquell que

donava un tal exemple de fidelitat a la seva religió era de Judá (cf. 1,6; 13, 57) i evitar,

alhora, que fos dit que Daniel era l'amic d'un rei pagá. El judaisme posterior comprengué

tan poc la simpatía manifestada per Daniel envers les autoritats no jueves, que imaginá un

cástig especial contra ell per aquesta causa. — 'Ha obeit... la teva ordre'. La mateixa cor-

recció que a 3, 12. En el cas present, G dona el sentit, pero no la frase mateixa. Th omet

«rei». — 'Davant el seu Déu'. S'ha de restituir amb G i Th (cf. els vv. 11 i 12). Daniel

és acusat no de fer peticions qualsevols, sinó peticions concretes al seu Déu en contravenció

directa a la llei promulgada per Darius a instigació deis seus ministres.

15. La denúncia causá un fort disgust al monarca, el qual sentía una gran simpatía peí

seu fidel ministre. El rei creu immediatament la paraula deis enemics de Daniel, i per aixó
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molt despagat ; i posa la mira sobre Daniel per

a salvar-lo, i fins a la posta del sol estigué llui-

tant per a deslliurar-lo.
16

Aleshores aquells homes

es precipitaren devers el rei i digueren al rei : « Sá-

pigues, o rei, que és llei deis medes i deis per-

ses que tota prohibició i ordenanca que ha esta-

m martiri. blert el rei, sigui irrevocable!»
17
Aleshores el rei

dona ordres, i feren venir Daniel i el gitaren a

1' aljub deis lleons. Respongué el rei i digué a

Daniel : « El teu Déu que tu veneres amb tanta

constancia, que ell et salvi!»
18

I aportaren una

pedra i la posaren a la boca de 1' aljub, i el rei

la segellá amb el seu segell i el segell deis seus

no es fa cap més investigado per a comprovar la veritat del fet (compareu 13, 27). Pero

com que li venia a repél sacrificar un amic com Daniel, Darius no perdona cap esforc per

a salvar-lo encara de mans deis qui cercaven de fer-lo desaparéixer.

16. Es precipitaren devers el rei i manca a G i Th, els quals suposen la presencia deis ad-

versaos de Daniel en tota 1' entrevista amb el rei. El mateix pressuposa a TM la lluita de

Darius per a salvar l'acusat de les mans deis presidents i sátrapes. Davant aixó és difícil de

no considerar l'incís com una interpolació. — Digueren al rei. Per la por que la víctima no

se'ls escapi de les mans, els cortesans perden el respecte al rei. Al comencament de 1' entre-

vista, que dura tot el dia, llur actitud havia estat més cortesa (cf. digueren davant el rei,

v. 13). — Sápigues, o rei... Per vencer la resistencia del rei, els enemics de Daniel li recor-

den amb violencia i descortesía que está lligat per la seva propia llei, la qual, peí que fa a

la inalterabilitat, té tota la tradició del passat darrera d' ella. Aquesta apeHació reiterada (cf.

els vv. 9 i 13) a la immutabilitat de les liéis deis medes i perses demostra que Daniel no

distingeix l'imperi meda de Pimperi persa, com molts li atribueixen (cf. el v. 1). Car, qui-

na forga obligatoria haurien tingut les liéis o tradicions perses sobre un rei meda independent?

Darius, que malda tot un dia per a salvar Daniel, no hauria pas mancat de fer-ho remarcar

ais seus oficiáis descortesos.

17. Feren venir Daniel, que estaría encara a casa seva on havia estat sorprés pregant. Al

palau haurien acudit durant el dia solament els seus acusadors. L'execució del culpable s' hau-

ria realitzat després de la posta de sol del mateix dia. L' aljub deis lleons semblaría que es

trobava al palau mateix o molt prop, car fan venir Daniel -sembla que s' hauria d'entendre,

al palau- i el tiren dins 1' aljub. Pero vegeu el v. 19. Compareu el forn del cap. 3, 19. —
Respongué el rei... Les paraules del rei a Daniel no revelen en ell un prosélit o adepte de la

religió jueva. Amb elles, Darius vol simplement afirmar una darrera vegada que obra sota la

pressió d'una for^a major, i que si no impedeix la condemnació del seu amic, és simplement

perqué no pot.

18. Una pedra palesa que 1' aljub tenia verament la forma d'un pou o cisterna, la boca

del qual es tanca amb una pedra com les cisternes o pous que es veuen encara avui dia a

Palestina. Pero Fautor no diu pas com hi podien viure els lleons. — El seu segell... La cir-

cunstancia de segellar la pedra (cf. 14, 11 i 14; Mt. 27, 66) amb el segell del rei i els se-

est : et pro Danieie posuit

cor ut liberaret eum, et us-

que ad occasum solis labo-

rabat ut erueret illum. 15Vi-

ri autem illi intelligentes

regem dixerunt ei: Scito rex,

quia lex Medorum, atque

Persarum est ut omne de-

cretum, quod constituerit

rex, non liceat immutari.
16 Tune rex praecepit: et

adduxerunt Danielem, et

miserunt eum in lacum leo-

num. Dixitque rex Danieli

:

Deus tuus, quem colis sem-

per, ipse liberabit te.
17 Alla-

tusque est lapis unus, et posi-

tus est super os laci: quem
obsignavit rex annulo suo, et
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annuio optimatum suorum, grans, a fi que no es canviés la cosa amb Daniel.
nequid fieret contra Danie- 10*11 1 > < 1

lem. 18 Et abüt rex in do- Alesnores el reí se n ana al seu palau i La n ¡ t dei re¡.

mum suam et dormivit in- pass¿ Ja n jt £n Je
j
u j nQ f¿u Íntroduir les COn-

coenatus, cibique non sunt 1 '

aiiatí coram eo, insuper et cubines davant d ell, 1 perdé el son.
0
Aleshores

somnus recessit ab eo
j ¡ a y^ eg ^ m ^ ¡ ^ cu jtada_

la
1 une rex primo dilucu-

\

lo consurgens, festinus ad ment a Y aljub deis lleons
21

i, quan fou prop

X"w»SSd^ de |,al
¡
ub

.
cridi Danid amb reu P^nyivola. Res-

lem voce lacrymabili inda- pongué el rei i digué a Daniel : «Daniel, servi-
mavit, et affatus est eum : , 1 1 -r^ / • it^i tn»
Daniel serve Dei viventis, dor del Deu vivent ! hl teu Deu que tu veneres

¡Xrtl^'^'iítt! amb tanta constáncia, ha pogut salvar-te dels

berare a leonibus? 21 Et lleons?»
22 Aleshores parla Daniel amb el rei:

Daniel regí respondens ait : ... <>q

Rex in aeternum vive: «Reí, VÍSquis per SegleS ! El meu Déu ha en- Constatado del
— Deus meus misit angelum . , , 1 • 1 1 1 1 1 11 miracle.

suum, et conciusit ora leo- viat el seu ángel 1 ha tancat la gola dels lleons

gells dels seus ministres prova llur desconfianza mútua. La finalitat era impedir que no es

fes res ni a favor ni en contra de Daniel. Sobretot els grans podien témer que el rei, el qual

havia manifestat tant d' interés per Daniel durant tot el dia, no tractés de salvar-lo fent, per

exemple, donar més menjar que d'ordinari ais lleons perqué, estant ben tips, no toquessin

la víctima (cf. 14, 31). De retorn, la precaució dessús dita posará de manifest que Daniel

será salvat per un miracle, i no d'una manera fraudulenta.

19. Se n 'and. al seu palau. Per tant, n'havia sortit, per anar a Taljub dels lleons, que

s'hauria trobat a certa distáncia de la casa del rei. Tots aquests detalls són passats en silenci

al v. 17. — En dejú. Manera oriental d'expressar la seva participació en el dolor de Daniel.

Contristat per la sort del seu amic, Darius no vol prendre res durant tota la nit. — Concu-

bines. El mot arameu és d' etimología i de significat incerts. Th, Sir i V l'han tradui't per

«menjars», en el qual cas « sense menjar» formaría una tautología amb la frase que prece-

cedeix. Altres li donen el sentit de «noies dansaires » ;
altres, d' « instruments de música»;

altres, de «concubinos». Potser és simplement una corrupció de )Jn?, concubines (cf. 5, 2).

— Perdé el son (cf. 2, 2) és inconsistent amb alió que precedeix. Per tal com, si un hom
passa la nit dejunant, va de callada que está tota la nit despert, puix que no es pot dir del

qui dorm que passi la nit en dejú. El verset a G diu senzillament « aleshores el rei toma al

seu palau i passá la nit en dejú, i estava adolorat per Daniel».

20. En clarejar el dia és probablement una glossa a «alba». Manca a G. Segons aquesta

Versió, Darius s' havia fet acompanyar pels sátrapes, £0 que seria molt natural del moment

que la pedra havia estat segellada amb el segell també dels dignitaris de Darius. Car havien

de teñir interés a constatar que els segells estaven intactes i que « no s' havia canviat la co-

sa amb Daniel». Compareu 14, 16-17.

21. Déu vivent (cf. 14, 5 i 24) en oposició ais déus pagans que no existeixen, que són

morts. El rei está pie d' expectació, pero un poc dubtós sobre Peficácia del Déu vivent en

el cas de Daniel.

22. La rápida resposta de Daniel li anunciá tot seguit el miracle, que el rei esperava tí-

midament. Sobre la salutació, compareu 2,4; 3,9 etc.

23. El seu ángel (cf. 3,49). G no diu res de 1' ángel. Al final afegeix una queixa de

Daniel contra els homes que fan errar els reis, i per culpa dels quals ha estat tirat ais lleons



6, 24-26 DANIEL 104

i no m' han fet cap mal, per tal com se m' ha num
>

et non ™cuerunt mi-

. , . . hi : quia coram eo iustitia

trobat innocent davant d ell, 1 tampoc davant de inventa est in me: sed et

tu, o rei, no he fet cap mal.» 24
Aleshores el

joram te, r«, deüctum non

rei estigué extremadament content i ordena que 23 Tune vehememer rex

tiressin Daniel fora de 1' aljub. I Daniel fou tirat
est super eo et Da-

1 nielem praecepit educi de

fora de 1' aljub, i cap dany no fou trobat en ell, íacu: eductusque est Daniel

. 1 1 c . 1 t-\/ 2ñ t 1 de lacu, et nulla laesio in-
cdst¡gdeisenve- per tal com havia coníiat en el seu Déu. 1 el

venta est ¡n eo> quia cre.

rei dona ordres, i aquells homes que havien ca- didit Deo suo
-
"tubeme au-

, • t-v • 1 r r 1 tem re8e > adducti sunt viri

lumniat Daniel íoren íets venir 1 els gitaren a mi¡ qui aecusaverant Danie-

1' aljub deis lleons, a ells, llurs filis i llurs mu- lem

:

et in lacum ie
,

onum

. . missi sunt, ipsi, et filn, et

llers, 1 encara no havien tocat a térra de 1 aliub, uxores eorum : et non per-

que els lleons s' ensenyoriren d' ells i els tritura- Z^SfSÍSZ
ren tots els ossos. eos leones

>
e
í

omnia ossa

eorum comminuerunt.

Kdicte dei re¡.
26

Aleshores el rei Darius escriví : «A tots 25 Tune Darius rex sen-

, , , ., • 11 .. ii- Ps 't universis populis, tribu-

els pobles, tribus i llengues que habiten en tota bus, et linguis habitamibus

a fi de perdre'l. A TM, el miraculat protesta de la seva innocencia davant Déu i també da-

vant el rei, amb la qual cosa afirma indirectament el seu dret a obeir primer Déu que els

homes (cf. el v. 5). Els fets havien justificat plenament la seva confianza en el Déu que vene-

rava amb tanta constancia i fidelitat (vv. 17 i 20). Els sants Pares han celebrat en el Daniel

salvat de la gola deis lleons un veritable model de fe heroica. St. Jeroni diu que pot apropiar-

se les seves paraules qualsevol cristiá que ha estat preservat de la gola deis lleons invisibles

i del llac de l'infern per haver tingut fe en Déu. L' escena de Daniel illés enmig deis lleons

ha estat, encara, un deis temes de predilecció de l'art cristiá de l'antiguitat, que hi ha vist

un símbol de la resurrecció i de qualsevol salvament realitzat per Déu (cf. l'article Daniel

al Dictionnaire d' Archéologie ebrétienne). En el mateix sentit és dit a la pregaría del Ritual

pels moribunds : Libera, Domine, animam eius, sicut liberasti Danielem de lacu leonum.

24. A G, el verset diu simplement que els grans es van ajustar per constatar que els

lleons no havien fet cap mal a Daniel. Compareu 3, 94(27). La incolumitat absoluta de Da-

niel manifestava tant més esplendorosament la grandesa del miracle que Déu havia obrat a

favor del seu protegit.

25. A diferencia del capítol 3 on no es diu res del cástig deis calumniadors, els enemics

de Daniel reben ara la pena deguda a llur mala acció. — Aquells homes. Segons G : aquells

«dos» homes (cf. la nota al v. 7). — Foren fets venir. Per tant, no haurien estat presents

a l'acte (cf. el v. 20). Aixó podría semblar estrany després de les precaucions preses per

tal que «no es canviés la cosa amb Daniel» (v. 18). Com que el detall manca a G, po-

dría molt bé ésser que ens trobéssim davant una glossa. — Llurs filis i llurs mullers, encara

que no fossin personalment culpables, són tirats també ais lleons en virtut de la concepció

primitiva de la solidaritat familial. Compareu Jos. 7, 24-25; 2 Sam. 21, 5-9, i la reacció con-

tra semblants métodes de justicia a Dt. 24, 16; Jer. 31, 29-30; Ez. 18, 1 ss.

26. Com 2, 47; 3, 29; 4, 34, el cap. 6 termina també amb el reconeixement del Déu

d' Israel per part d'un rei paga. — El rei Darius. Potser no és de la má del redactor, sinó

que formaría ja part de Tedíete. Compareu 3,98 (31): «el rei Nabucodonosor a tots» etc.
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in universa térra : PAX vo-
Ja terra: Que Ja yOStra paU SÍgui gran! 27 Ordre

bis multiphcetur. 26 A me roo
constitutum est decretum, és emesa per mi, que en tota la senyoria de la
ut in universo imperio, et

, . .

regno meo tremiscant, et meva reialesa hom tremoh 1 temi davant el Déu
paveant Deum Danielis. ipse . _ . . , . _ . . . .

est enim Deus vivens, et de Daniel, perqué ell es el Deu vivent i subsis-
aeternus in saecula : et re- 1 1 • 1 • 1 > • 1 ^-i 1

gnum eius non dissipabitur tent pels segles, 1 la seva reialesa es indestructible

rete
P
rnum

aS

"íp
U

s

S

e S£L£ ¡ ^ ^ ^Y0"* éS^ fi
=
" ^™ i

atque saivator faciens si- fa senyals i prodigis al cel i a la térra, ell que
gna, et mirabiha in cáelo, j c o 1

et in térra.- qui Hberavit Da- ha salvat Daniel de la má deis lleons».
nielem de lacu leonum. . , , .

28 Porro Daniel perseve-
" J

I aquest Daniel prospera en el regnat de Duelen honor.

ravit usque ad regnum Da- ^ , 1 /"«• 1 n
ni, regnumque CyriPersae. Darius 1 en el regnat de Cirus el Persa.

Al redactor pertanyeria només escriví : aleshores « El rei Darius » escriví ff a tots els pobles,

tribus i llengües» etc. Per la resta del verset, vegeu el dit passatge 3, 98(31).

vv. 27-28. Aquests versets amb el petit himne recorden 3, 96(29) i 100(33).

29. Darius, cí. el v. 1. La manera de parlar del seu regnat i del de Cirus com deis reg-

nats de dos sobirans d' una mateixa nació que s' han succeit en el tron, prova que no es dis-

tingeix al present capítol entre rimperi meda i l'imperi persa en tant que successors i reem-

pla^ants de l'imperi caldeu. El qualiíícatiu de «meda» donat a Darius al v. 1 i el de «persa»

atribu'it ara a Cirus indicarien, tot al més, que els dits reis eren d' origen o raga diferent, no

que les dues races constituissin dos reialmes distints i independents. Quant al text en si cal

remarcar, encara, que G en dona un de tot diferent. «I el rei Darius», diu, «fou congregat

al seu poblé (=morí), i Daniel fou posat al cap del reialme de Darius ; i Cirus el Persa rebé

el seu reialme». Tal com está, aquest text resulta absurd, per tal com fa aparéixer Cirus com

successor de Daniel en el tron. Per aixó, si es volia fer el dit text un poc més passable, el

menys que caldria seria transportar la cláusula relativa a Daniel al comengament del verset,

de manera que Cirus aparegués com successor de Darius. La part relativa a Daniel podria,

pero, molt bé representar 1' original. Car, havent estat dit al v. 4 que el rei tenia la intenció

d' elevar Daniel al carree de visir, semblaría natural que es digués ara, un cop fracassat el

complot deis presidents i sátrapes, que el rei havia portat a cap la seva intenció, i que havia

posat efectivament Daniel al cap del reialme. — L'extensió de la cronología a dos regnats

sería una prova que a 1' origen el cap. 6 anava separat deis capítols que segueixen (cf. la

nota a 1,21).
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CAPÍTOL VII

VISIÓ DE LES QUATRE BÉSTIES I DEL FILL DE L' HOME

Dau. L'any primer de Baltasar, rei de Babilonia, Da-
1 Anno primo Baitassar re-

. . . , . .
i

. . , , . gis Babylonis, Daniel so-

niel veie un somni i les visions del sen cap sobre mnium vidit: visio autem

Cap. VIL Amb aquest capítol comenca la segona part del llibre, relativa a les visions o

somnis tinguts directament per Daniel mateix, i no ja per un rei paga com les dues visions

0 somnis reportáis a la primera part. Enquadrades per certs elements narratius que els donen

la forma d'episodis, les visions de Daniel están també distribu'ides sobre un pía cronológic

ordenat i tancat en si : I i III any de Baltasar (7, 1 ; 8, 1); I any de Darius el Meda (9, 1 );

III any de Cirus (10, 1). La finalitat de totes elles és de carácter profétic: revelar alió que

ha de passar a la darreria deis dies. Una frase misteriosa a la fi deis capítols acaba de donar

unitat a les diferents visions, que apareixen en realitat com complementáries les unes de les

altres. — La present visió és paraHela a la del cap. 2. Les dues, en eíecte, teñen el mateix

objecte (quatre imperis destruíts i reemplazáis per un reialme etern), i es serveixen deis

mateixos mitjans d'exposició (el carácter i historia deis imperis concretitzats en símbols o

imatges). I a les dues, encara, es remarca la mateixa importancia donada al quart imperi i al

reialme messiánic, de preferencia ais tres primers imperis, els quals són enllestits amb pocs

1 rápids grans trets. La visió del cap. 7 presenta, amb tot, algunes diferencies respecte al

cap. 2. I són: a) que ara la profecía sobre els imperis constitueix la finalitat immediata i

exclusiva de l'episodi; b) que no s'hi identifica explícitament cap imperi; c) que 1' escena

s'hi desenvolupa part a la térra i part al cel. Donat el parallelisme damunt dit, els crítics en

general, com era d' esperar, no fan cap dificultat a admetre que els imperis simbolitzats per

les quatre bésties monstruoses han d'ésser, i són en realitat, els mateixos que eren simbolit-

zats per l'estátua que Nabucodonosor havia vist en el seu somni. Quant a llur identificado

amb els imperis de la historia, la divergencia de parers entre els exegetes és, no cal dir-ho,

la mateixa que aparegué al dit capítol 2.

1. Com la del cap. 2, la visió del cap. 7 es divideix també en «visió» i «explicació» o

interpretació. Abans de comencar, com allá, per la primera, que en el nostre cas resulta bas-

tant complexa, Fautor sagrat fa precedir una breu introducció histórica que ha de situar la

profecía. — L'any primer de Baltasar. Sobre Baltasar, cf. 5, 1. El retrocés a una data anterior

a la del capítol 6 prova que les visions (caps. 7-12) formen una secció a part, i no la con-

tinuació de les narracions (caps. 1-6). No és, dones, d'estranyar que Fautor abandoni l'or-

dre cronológic que havia seguit fins ara. — Daniel veié. D'acord amb la seva práctica en la

secció narrativa, Fautor sagrat comenca parlant de Daniel en la tercera persona. Es solament

a partir del v. 2 que cedeix la paraula al profeta perqué conti ell mateix les seves visions i

experiéncies, 90 que Daniel fa fins a la fi de la nova secció,' fora de 10, 1 on es torna a

parlar d'ell en tercera persona. El mateix procediment s' observa ais apócrifs 1 Enoch (1,1

i 3; 9 r > 1 > 9 2 > 1 )> 2 Baruch (1, 1 ss.
; 78, 1 ss.) i Testament deis dotze Patriarques

(Testament de Rubén 1, 1 ss.). — Un somni. G diu «una visió». A continuado Daniel
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capitis eius ¡n cubili suo :

et somnium scribens, brevi

sermone comprehendit :

summatimque perstringens,

ait:
2 Videbam in visione mea

nocte, et ecce quattuor ven-

ti caeli pugnabant in mari
magno. 3 Et quattuor bestiae

grandes ascendebant de ma-

el

en

els

3
i

seu Hit. Llavors posa en escrit el somni.

Comen^ament de les paraules. Digué.
2 Respongué Daniel i digué: Estava veient

la meva visió durant la nit, i heus ací que

quatre vents del cel avalotaren la mar gran,

pujaren de la mar quatre grans bésties, di-
Les quatre bés-

ties de la mar.

parla també de «visió» i de «veure», sense que digui res de somnis ni de dormir. Si

«somni» de TM fos primitiu, no expressaria una realitat distinta de la «visió», sinó tot al

més una diferent forma literaria de la mateixa cosa. Cf. la nota a 2, 19. — / les visions del

seu cap... Compareu 2, 28-29; 4> 2
> 7> IO - A. G manca «i les visions del seu», que podría

ésser una glossa. Altrament caldria completar la frase, afegint-hi « 1' alarmaren », com ais vv.

15 i 28, perqué si no el pensament resta penjat enlaire. — Comenfament de les páranles. Man-

ca a Th, pero no a G. «Comencament de les paraules», que está en correspondéncia amb

«fi de la cosa» del v. 28, semblaría el títol primitiu de la narració, quan aquesta era inde-

pendent. Compareu Os. 1,2. — Digué manca a G i Th, i s'hauria d'ometre. Aquest verb

té sempre el sentit de: parlar «oralment», i pressuposa, en el nostre autor, la presencia d'un

oient o d'oients. En el cas present, Daniel posa «en escrit» el seu somni o visió.

2. Respongué Daniel i digué manca a G, Th i V, i amb raó (vegeu la fi de la nota que

precedeix). — Estava veient. La mateixa fórmula introductoria de 2, 31 i 34; 4, 7 i 10. Es

la introducció primitiva, en primera persona. A G sona : « Sobre el meu Hit estava veient,

mentre dormia de nit»; a Th : «jo, Daniel, estava veient». — La mar gran, nom de la

Mediterránia a Nom. 34, 6-7; Jos. 9, 1, designa gairebé segurament ací la mar del caos de

la historia de la creació, i, com a tal, seria símbol deis poders enemics de Déu (cf. el v. n;

8, 22; Ap. 17, 1). D'acord amb aixó, els quatre vents que agiten la mar haurien de pren-

dre's com elements cósmics malastrucs (cf. Gn. 1, 2 un vent ¿w/=espantós). De les qua-

tre direccions del cel o punts cardinals, els vents bufen sobre el complex de les aigües del

caos o mar primitiu i les regiren des del fons, fent-ne sortir així els quatre monstres, expres-

sió típica d'una cosa indomtable i hostil. Aquest origen aquátic de les bésties correspon a

l'emplacament a térra de 1' estatua simbólica del somni de Nabucodonosor (2, 31). I el sig-

nificat és el mateix : els imperis simbolitzats són «terrens», en oposició a l'imperi que els

destruirá i reemplazará, el qual será «celestial».

3. Quatre grans bésties. G omet «grans». El simbolisme remunta a la cosmogonía antiga,

segons la qual les bésties sortien origináriament de la mar, seu del mal (cf. Is. 27, 1; Ap.

13, 1). Peí nombre «quatre», cf. 2, 22. Tant aquesta particularitat de «quatre» bésties,

com la finalitat histórica del simbolisme fan que no es pugui comparar la visió de Daniel

amb el mite babilónic del caos, en el qual les quatre bésties no apareixen enlloc i el simbo-

lisme és d'ordre cosmogónic. Per l'ús que fan els apocalíptics de les bésties com a símbols,

hom ha d' atribuir probablement a les imatges un origen astronómic (cf. el cap. 8). — Pu-

jaren successivament, no simultániament (cf. el v. 7; 2, 39). Daniel presenta un cop d'ull

genéric de l'aparició, pero després detalla successivament les bésties. Es una cosa análoga a

alió que passá amb els metalls de 1' estátua, que eren presentats com coexistents.

—

Diferents,

com diferents eren també els metalls de 1' estátua del capítol 2. Ultra tractar-se de bésties de

natura distinta, es diferenciaven l'una de l'altra per llurs dimensions (v. 4), per llurs parti-

cularitats somátiques d'ales i banyes, i per la voracitat.
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ferents 1' una de 1' altra.
4 La primera era com " diversae inter se. "Prima

H,
. quasi leaena, et alas ha-

eo, i tenia ales d águila, bstava veient, quan bebat aqu ii ae
: aspiciebam

li arrencaren les ales, i fou aixecada de térra i
donec evuisae sum aiae

r , i i , , . ,. eius, et sublata est de térra,
teta drecar sobre dos peus com un home, i li etsuper pedes quasi homo

fou donat un cor d'home. 5
I heus ací que una stet¡t> et cor hominis datum

i. i i .• _ li , r est ei.
5 Et ecce bestia alia

altra bestia, una segona, semblant a un os, fou
s¡milis urso in parte stetít:

dl'ecada d' Un COStat, i tenia tres COStelleS a la et tres ordines erant in ore

i ii -i i. i . . . eius, et in dentibus eius, et

gola entre les dents, i hom h deia : Amunt ! sic dicebant ei: Surge> co .

menja forca carn !

0 Després d' aixó estava veient, mede carnes piuñmas. cPost

.
, , i £ i i • i

• naec aspiciebam, et ecce a-

i heus aci una altra bestia com un lleopard, i i¡a quasi pardus, et alas ha-

4. Un lleó. Per raó de les ales d' águila, hom se l'ha de representar molt probablement

a la manera deis querubs babilónics i deis animáis que portaven el tron de Iahué a Ez. 1, 5 ss.

El símbol implicada un jutjament més aviat favorable de 1'imperi babilonio, que és figurat

sempre per l'objecte més noble: a 2, 32 per l'or; ací peí lleó, i encara amb ales d' águila,

la qual és el més majestuós deis ocells. El poder babilónic era certament hostil a Déu. Pero

l'hostilitat, representada plásticament per 1' animal, ha estat menada amb una certa noblesa i

lleialtat, com escau a la natura del lleó i de 1' águila, símbols de reialesa. — Li arrencaren

les ales. A un moment donat la bestia es veié privada de les ales que li donaven un aspecte

de monstre, fou posada dreta, ereta com un home, i li donaren un cor huma (cf. 4, 13),

és a dir, que la natura bestial s' humanitzá, ennoblint-se amb la transformado experimentada.

Sense deixar d'ésser pagá i oposat, per tant, al regne de Déu, Nabucodonosor que represen-

tava l'imperi babilónic acabá per recouéixer la superioritat del Déu d' Israel, a qui havia tri-

butat més d'un solemne testimoniatge (caps. 2-4), deis quals es fa eco el nostre verset.

5. / heus ací. G afegeix «després d' ella», després de la bestia primera. L'afegitó podria

molt bé ésser original, i s'hauria de restituir. — Una segona manca a G i V (cf. el v. 6).

Th i Sir ometen «altra». — Un os, animal vorac (cf. menja forca carn^) i que habita sobre-

tot al nord. A Is. 11, 7 apareix com el tipus d' animal feroc en oposició ais animáis domés-

tics. Vegeu, encara, Lm. 3, 10. Fora d'aixó no es coneixen altres representacions simbóliques

o mitológiques de l'ós. Es un animal menys noble que el lleó i, per tant, inferior, com és

inferior en noblesa i valor l'argent comparat amb l'or (cf. cap. 2). Igual que el pit amb

els «dos» bracos de l'estátua que havia vist Nabucodonosor al cap. 2, i que el moltó amb

« dues » banyes, una «més alta» que 1' altra, del cap. 8, l'ós amb «dos» costats, i l'un

d'ells «dre^at» o al^at representa també 1'imperi medo-persa, com ho diu Gabriel a 8, 20 a

propósit del moltó. — Fou drecada d'un costat de la bestia mateixa, i no d'un costat del cel,

direcció que no és esmentada ara. L'elevació d'un costat no simbolitza l'hostilitat contra

Déu, sinó que aliudeix simplement a 1' hegemonía exercida per l'element persa dins l'imperi

en qüestió. — Tres costelles són símbol de la presa capturada, i no de les restes d'un past

abundant, significat que no teñen tampoc les garres o l'extremitat de l'orella d'Am. 3, 12.

Les tres costelles figuren la Lidia, Babilonia i Egipte, tres grans imperis, conquerits els dos

primers per Cirus i el tercer per Cambisses.

6. 'Bestia'. Ho inserim amb G, Th i Sir. Compareu els vv. 5 i 7. La nova bestia té

també ales com el lleó, pero ales d'ocell en general, i quatre en nombre, co que no s'es-

pecificava del lleó. Té encara una altra anormalitat que són els quatre caps, els quals no es
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bebat quasi avis, quattuor ten ¡a qUatre ales d' ocell a l'esquena, i la béstia
super se, et quattuor capita . . ,. r . , .

erant in bestia, et potestas tenia quatre caps ; i li lou donada la senyona.
data est e¡. 'Post haec aspi- 7 Després d' aixó estava veient en la ' visió ' de Desenpdó & u
ciebam in visione noctis, et , ,

1

f quarta

ecce bestia quarta terribüis, nit, i heus ací una quarta béstia, paorosa i aterri-

Xd£%¿. dora i extraordináriament forta ; i tenia unes dents

magnos, comedens atque ¿e ferr0 orrans 'i unes Urpes de coure '
; devora-

comminuens, et reliqua pe- ... n i

dibus suis concuicans: dis- va i triturava, i trcpollava la resta amb els peus.
similis autem erat ceteris T ,. r , 1 1 i • i • i

bestüs, quas videram ante I era diferent de totes les besties que hi havia

diu si eren tots quatre de lleopard o bé d' animáis diversos. Els quatre caps prefiguren el

desmembrament del tercer imperi en quatre reialmes independents ; les quatre ales, la situa-

ció d'aquests quatre reialmes ais quatre «vents» del cel, com és dit a 8, 8. Compareu, en-

cara, ii, 3 . — Donada la senyoria emfasitza la vastitud de 1' imperi d' Alexandre Magne, que

és el simbolitzat peí lleopard. A 2, 39 es diu que el tercer imperi, de coure, senyorejará

tota la térra.

7. La 'visió'. Així amb G, Sir i V. TM diu «en les visions». Th ho omet. — 'Urpes

de coure'. S'ha de restablir amb el v. 19, perqué ho suposa «trepollar amb els peus», igual

que « devorar » i « triturar » suposen « dents de ferro » . Aquests trets descriptius posen en re-

lleu la poténcia destructora característica d'aquest monstre fantástic (cf. Ap. 12, 3; 13, 1;

17, 7). Sobre la conculcació del que restava, compareu Ez. 34, 18. — Era diferent. Cada

una de les bésties era diferent de l'altra (cf. el v. 3); pero l'aspecte terrible de la quarta

béstia la diferenciava talment de les altres tres, que la posava en una categoría a part. Aquesta

béstia no té própiament nom o, almenys, no és indicat. Si, per caracteritzar-la, 1' autor sa-

grat s' acontenta amb acumular paraules que n'expressen la ferocitat i forca extraordináries,

és potser perqué no podia representar-la d'una manera adequada cap criatura o combinado

de criatures (com és ara el lleopard amb quatre ales i quatre caps, del v. 6). Amb tot, la

descripció d' aquesta béstia, el regnat de la qual apar com la culminado de la impietat (cf.

els vv. 8 i 25-26; 8, 9-12 i 23 ss.), recorda molt la figura del terrible Leviatan (cf. Is. 27,

1; Ps. 74, 14; 104, 23; Jb. 3, 8). L'imperi simbolitzat per ella és l'imperi siria deis Seléu-

cides (cf. 2, 40). — Deu banyes, que recorden els deu dits deis peus de 1' estatua de 2, 41.

La banya o corn, que a l'Antic Testament és generalment símbol de la forca (cf. Dt. 33, 17;

Miq. 4, 13), representa a Daniel o un rei (cf. el v. 24; 8, 5, 8 a
, 9, 21) o una dinastía

de reís (cf. 8, 3, 6-7, 8 b
, 20, 22). Ací les deu banyes designen deu predecessors -de fet

o solament de dret- d'Antíocus Epífanes, qui és certament la banya petita. Els set primers

són : Seleucus Nicator ( 3 1 1-281/80), Antíocus Soter (279-261), Antíocus Theos (260-346),

Seleucus CaHinicos (245-226), Seleucus Ceraunos (225-223), Antíocus el Gran (222-187) i

Seleucus Filopator (187-175). La coexisténcia de les deu banyes és análoga a la deis metalls

de 1' estatua del cap. 2. De manera que els reis simbolitzats són en realitat successius, bal-

dament la successió no sigui expressada més que a propósit del darrer de tots (cf. el v. 8).

Si 1' autor sagrat presenta les banyes com existents simultániament en la béstia, és per signi-

ficar que els dits reis pertanyen al mateix reialme. Essent els reis successius, els atacs -no

s' especifica contra qui- del monstre de més amunt hauran de distribuir-se en la historia, i

no entendre's necessáriament com dirigits contra una mateixa cosa i per un sol i mateix rei.

Pero és evident que, en delinear els trets sobresortints del quart reialme, el profeta pensa ja en el

moment culminant de l'acció del dit reialme, figurada en la banya petita del verset que segueix.
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hagut abans d' ella, i tenia deu banyes.
8
Estava ob-

servant les banyes, i heus ací que una altra banya,

petita, apunta entre elles, i tres de les banyes pri-

meres foren arrabassades de davant d' ella ; i heus

ací que en aquesta banya hi havia uns ulls com
els ulls d' un home i una boca que parlava grans

coses, '
i feia la guerra ais sants

9
Estava veient,

ei ¡«dio de Déu. i foren collocats uns trons

i un Antic deis dies segué.

8. L' autenticitat d'aquest verset i deis altres del capítol que están lligats amb ell (v. 7

«tenia deu banyes»; vv. 11, 20, 21, 24, 25) ha estat negada per alguns, que sostenen que

la profecía tractava origináriament no de quatre reialmes histories, sinó d'una serie indeter-

minada de potencies humanes, les quals en llur conjunt expressaven l'oposició a Déu; el

nombre de «quatre» significaría simplement la totalitat. Pero sigui alió que es vulgui d'a-

questa qüestió de crítica literaria, no es pot negar que els damunt dits versets pertanyin al

text canónic que ens ha arribat, i aixó és prou perqué considerem la interpretació histórica

que suposen com la propia de la profecía. — Una altra banya, petita, que feia onze, simbo-

litza també un rei (cf. el v. 24). Aquest reí era Antíocus Epífanes. La banya era petita al

comengament, pero creixé aviat, apoderant-se del tron que no li tocava i estenent les seves

conquestes (cf. 8, 9; 11, 21). — Tres de les banyes. Són: I
a l'hereu lledesme de Seleucus

Filopator, Demetri, privat del tron peí seu oncle Antíocus Epífanes, qui el féu guardar a

Roma com hostatge; 2
a un altre fill de Filopator, més jove, que Antíocus féu desaparéixer

(cf. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopaedie, al mot Antiochos, col. 2471); 3
a Ptolomeu VI* Fi-

lometor, rei d'Egipte ( 181/80-145 ), seléucida de part de mare, el qual era sostingut en les

seves pretensions al tron de Siria per un partit d'aquest país (cf. St. Jeroni, In Danielem,

11, 21). En lloc del segon fill de Seleucus Filopator més amunt esmentat, alguns crítics

identifiquen una de les tres banyes amb Heliodor, que havia emmetzinat Seleucus Filopator

per apoderar-se del tron. Pero ací no són tinguts en compte més que els Seléucides, familia

a la qual era estrany Heliodor. — Uns ulls... Els ulls i la boca, que donaven a la banya

petita una cara d'home, fixant així la seva fisionomía humana, expliquen que pogués «parlar

grans coses», proferir paraules arrogants, superbes. Sobre aixó darrer, compareu els vv. 11 i

20; 11, 36; 1 Mac. 1, 24; 2 Mac. 5, 17 i 21. — 'I feia la guerra ais sants'. Ho inserim

amb G. Compareu els vv. 17 i 35. La guerra contra els sants, és a dir, contra el jueus fi-

dels, és el gran pecat de la banya petita, el qual explica la destrucció d' ella i la crema del

seu eos, del v. 11. Actualment no s' indica a TM la raó del tal cástig.

9. Després de les quatre bésties que sortien del mar, Daniel veu la constitució d'una cort

de justicia, presidida per un vell venerable, segut sobre un tron de foc, el qual circumden

estols d'ángels sense nombre. En oposició amb alió que precedeix, 1' escena es desenrotlla

ara certament dalt del cel. La calma de la nova escena (vv. 9-10) contrasta colpidorament

amb l'aparició tempestuosa deis monstres marins (vv. 2-3). D'una manera adient amb la

solemnitat de 1' acció, el llenguatge pren també una forma més solemne: la forma ritmada.

Aquesta darrera peculiaritat, pero, podría ésser deguda a 1' origen independent de la present

escena. — Trons o seients (cf. 5, 20), la descripció deis quals no és donada. El plural és

eam, et habebat cornua de-

ccm. 8 Considerabam cornua,

et ecce cornu aliud parvu-

lum ortum est de medio

eorum : et tria de cornibus

primis evulsa sunt a

facie eius : et ecce oculi,

quasi oculi hominis erant

in cornu isto, et os loquens

ingentia.

9 Aspiciebam doñee thro-

ni positi sunt, et antiquus

dierum sedit : vestimentum
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eius candidum quasi nix, et

capilli capitis eius quasi la-

na munda : thronus eius

flammae ignis : rotae eius

ignis accensus. l0 Fluvius

igneus, rapidusque egredie-

batur a facie eius. millia

El seu vestit era blanc com la neu

i el cabell del seu cap, pur com la llana
;

el seu tron era unes flames de foc,

les seves rodes, un foc incandescent.
10 Un torrent de foc brollava

i sortia del seu davant.

explicat per Montgomery i altres com un plural majestátic (cf. Ps. 122, 5). Interpretado

que podría ésser afavorida peí que es diu immediatament a continuado, que 1' Antic deis dies

s'assegué. Pero un poc més avall es parla del seu «tron» en singular. Alguns altres pensen

que els trons o seients estaven destináis per al « fill d'home» (Henoch 37-71), per a David

(Sanhedr. 38 b) i altres personatges. Més natural seria de veure-hi seients per ais assessors

angélics del jutge suprem. Com a 4, 17, els poders del cel participarien també ara en el

judici. No es diria, pero, si el tron de la presidencia estava ja collocat, o bé si fou installat

simultániament amb els altres. Que solament 1' Antic deis dies segui de mantinent, faria

creure que el seu tron era permanent. — Un Antic deis dies significa literalment «un ésser

vell», entrat en anys (cf. Gn. 24, 1 ), sense que impliqui que 1' ésser en qüestió tingués la

natura «humana». L'expressió emfasitza més aviat Pelement temps, la idea de longevitat,

no própiament la idea d'eternitat. Aquesta darrera és, pero, pressuposada peí context. De

manera que « antic deis dies » equival de fet a : vell venerable, representado simbólica de Déu,

amb connotado de 1' atribuí d' eternitat, en virtut del qual el jutge diví regeix el curs deis

esdeveniments del món d'ací baix des de temps antics, des del comencament de les coses.

Pero sorprén un poc l'abséncia de la fórmula de respecte en ús entre els apocalíptics : «com»

(un Antic deis dies). Caldrá suposar que s'ha perdut en el nostre text la partícula de com-

parado, com ho suggeriria la llicó de G al v. 13 d'aquest mateix capítol? O s'hauria, pot-

ser, d' atribuir la dessús dita abséncia simplement a 1' origen independent del nostre fragment,

que 1' autor sagrat hauria incorporat tal com era dins la seva composició? Els textos de Ras

Xamra (Ugarit) ens han fet conéixer un paraHel interessant de 1' « Antic deis dies», que és

el «pare deis anys» (cf. ZAW, 51, 1933, pág. 82). La figura de Daniel és, amb tot, ori-

ginal, i no deu res a les mitologies orientáis. L' eternitat de Déu és un atribuí que apareix

sovint a la Biblia. — Pur com la llana. Així s'ha de llegir probablemení (cf. Is. r, 18),

coníra l'accení de TM : «com la llana pura». G diu: «el seu vesíií era com neu i els ca-

bells del seu cap purs com llana blanca». La blancor deis cabells expressa la respecíabiliíaí

de l'edaí; la puresa de llana, el carácíer impressionanímení fesíiu i solemne del vesfiís. —
Flames de foc... (cf. 3, 22 b

) recorda la descripció del carro de Iahué a Ez. 1, 4 ss., sobre

la qual, pero, el nosíre auíor reencareix encara una mica més. El íron -que íampoc no és

descril en detall- de 1' Antic deis dies es distingia deis altres de més amunt peí foc i per les

rodes. Les flames de foc que envoltaven -no constitu'ien- el dit tron, corresponen ais llamps

de les teofanies (cf. Ex. 3, 2 ss.
; 19, 18; 20, 18). Les rodes, el nombre i l'estructura de

les quals no són precisats ara, servien en el carro d'Ezequiel per a expressar la idea de mo-
vilitat. No es veu pas quina finalitat podien teñir en un tron estable com el de 1' Antic deis

dies. Aixó és, potser, degut al fet que la descripció hauria estat separada del seu context

primitiu. Seria un altre indici de 1' origen independent de la visió del «fill d'home».

10. Un torrent de foc, un corrent lluminós, feix de raigs incandescents, que escampava al

voltant del Vell una auréola divina, com les guspires que sortien del tron. El foc és a Am. 7,
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Cástig de les bés-

ties.

Mil milers el servien

i deu mil miríades assistien davant d'ell.

' I ' el tribunal va prendre seient,

i foren oberts els llibres.

11
Estava veient; aleshores per causa del soroll

de les grans paraules que proferia la banya...; esta-

va veient, quan la béstia fou occida i el seu eos

millium ministrabant ei, et

decies millies centena millia

assistebant ei: iudicium sedit,

et libri aperti sunt. 11 Aspi-

ciebam propter vocem ser-

monum grandium, quos cor-

nu illud loquebatur : et vidi

quoniam interfecta esset be-

stia, et perisset corpus eius,

et traditum esset ad conibu-

4 ss. ; Ps. 50, 3; Na. 1, 6 símbol de la ira de Déu. A les teofanies de l'Antic Testament

i a Ezequiel designava figuradament la inacostabilitat de Déu, majestat infinita. Al present

passatge de Daniel semblarien combinades les dues idees. Car el judici de l'Antic deis dies

té com objectiu primer el cástig de la banya petita (v. 11) i el de les altres bésties (v. 12).

Vegeu, pero, les notes de més avall. — Sortia manca a Th. G omet «brollava». Sir i V
porten les dues llicons, com TM. No se sap a qui donar la raó. La métrica afavoriria els

darrers testimonis. — Mil milers... Vol dir que eren incomptables. Déu era servit per una

infinitat de ministres, que eren els executors de la seva voluntat. Encara que haguessin estat

collocats trons també per a ells, aquests assessors « angélics » ( cf. el v. 9 ) no condividien

el poder de Déu. En realitat solament 1' « assistien ». Llur nombre incalculable serveix per a

posar en relleu la transcendencia i majestat del Senyor. La visió recorda la cort del « Rei de

reis» de Pérsia (cf. 2, 37), amb els seus nombrosos servidors. Solament que el servei de

l'Antic deis dies era incomparablement més nombrós, tant que no es podia comptar. — 'I'.

Ho afegim amb G. — Els llibres, les actes del procés i el llibre on són enregistrades les sen-

téncies (cf. 4, 14; 10, 21; Ap. 20, 12). El judici és representat a la manera d'una sessió

comuna de tribunal. Els jutges preñen seient en els trons que havien estat preparáis (v. 9),

són oberts els protocols que hi ha d'haver en tot judici instituít segons norma de dret, i

s' inicia el procés. Aquest es desenvolupa -actualment- en dos actes, un de negatiu que és

la destrucció deis reialmes mundans (vv. 11-12) i un altre de positiu que consisteix en l'e-

recció del reialme de Déu (vv. 13-14). De sentencia oral, el jutge suprem no en profereix

cap. En aquest judici -almenys tal com ens ha estat transmés el text- no hi ha própiament

ni lectura deis llibres que han estat oberts, ni aHegats contra o a favor de ningú, ni vere-

dicte del jutge. Ni tan solament l'acusat compareix davant el tribunal. El text esmenta no-

més el cástig del culpable, pero sense que s'indiqui tampoc quins en són els executors. Sobre

els llibres celestials, compareu Is. 4, 3.

11. El text ha sofert, com ho revelen la repetició ociosa de la frase « estava veient » i

Panacolut de la primera part del verset. Potser el desordre és degut a un copista malhábil

que s'havia equivocat en la transcripció, o bé a un remanipulador que volia fer ressaltar mi-

llor que el judici visava particularment les accions de la banya petita. Per la materia de qué

tracten i per llur forma prosaica, que contrasta amb la forma ritmada deis vv. 9-10 i vv.

13-14, semblada que els vv. 11-12 havien de venir després del v. 8. En la disposició actual

del text, el lector és transportat del cel, on es desenrotlla 1' escena (vv. 9-10), a la térra,

on és executat el cástig de les bésties (vv. n-12), per tornar bruscament al cel (vv. 13-14),

on continua la sessió descrita ais vv. 9-10.

—

La banya petita (cf. el v. 8).

—

La béstia que

feia quatre. El judici de les bésties comencaria amb la darrera de la serie. Amb la fi del

quart reialme terrenal havia de coincidir la instaurado del nou reialme deis sants. — A la
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rendum ¡gni: 12 aliarum quo-

que bestiarum ablata esset

potestas, et témpora vitae

constituía essent eis usque
ad tempus, et tempus.

13 Aspiciebam ergo in vi-

sione noctis, et ecce cum

destrui't i lliurat a la crema del foc.
12 Quant a

les altres bésties, la senyoria els fou llevada i els

fou acordat un allarg de vida fins a un temps i

un termini.
13

Estava veient en ' la visió ' de nit,

crema del foc, com Assur a Is. 30, 33. Vol dir que la destrucció de la quarta bestia será

completa i definitiva (cf. el v. 12). Amb la desaparició del quart reialme restará clos el ci-

cle de l'oposició a Déu, representat peí complex de les quatre bésties. El foc a l'acció del

qual és lliurada la quarta bestia, és el mateix torrent de foc del v. 10? Sembla que en aquest

supósit Fautor sagrat hauria hagut d'expressar-se d'una altra manera. En tot cas no apareix

enlloc del nostre text la relació de causa a efecte entre el torrent de foc que brollava al cel i

la bestia que fou cremada a la térra. A Jos. 7, 25 es parla també de la consumpció peí foc

com cástig d'un crim digne de mort. De més, el torrent de foc del v. 10 correspon proba-

blement ais fenómens ignis en les teofanies (Ps. 50, 3; 97, 3; Dt. 4, 24; 9, 3), fenómens

que no tenien una eficácia específicament destructora, com hauria estat el cas en la crema de

la béstia de la qual es tracta ací.

12. S' ocupa de la punició de les altres tres bésties, la qual és considerada en la seva

realitat histórica, com a destrucció d'imperis que dominaven el món i en quant dominaven

el món. Els tais imperis perden el poder que exercien, pero se'ls concedeix un respir de vida

per un cert temps que 1' autor no defineix altrament que amb la fórmula vaga d' « un temps

i un termini» (cf. els vv. 22 i 25). No s' indica la raó d' aquesta mesura de cleméncia re-

lativa. Per aixó hom és redu'it a fer conjectures sobre el particular. Donada l'oposició amb

la béstia quarta que havia atemptat a 1' honor d' Israel amb les grans paraules que proferia,

la hipótesi més plausible semblaría exigir que les altres tres bésties fossin planyudes perqué

no havien denigrat el poblé de Iahué. Cal remarcar, amb tot, que al v. 26 no és esmentada

per res la sort de les tres primeres bésties, i que el text del nostre verset no és ben segur,

com ho veurem a continuado, de manera que hauria pogut contenir una petita confusió amb

el final del v. 20, on es parla de les companyes de la banya en qüestió. — Quant a les al-

tres bésties. Serien les tres primeres, les quals representarien ara les nacions gentils en general.

Potser perqué volia evitar 1' inconvenient cronológic de fer castigar les tres bésties primeres,

que ja havien desaparegut, després de la béstia quarta, que havia vingut posteriorment a elles

en el temps, o, potser, perqué el text primitiu era realment diferent, G parla d' altres bésties

diverses de les tres primeres i cómplices de la quarta (cf. el v. 20): «quant a les que eren

al seu voltant» (de la béstia quarta). — Els fou llevada. Compareu el v. 26, on és dit aixó

mateix en forma d'amenaca contra un rei particular. La sentencia del tribunal diví contra les

tres bésties primeres és més benigna que contra la quarta béstia. Contra elles es limita a lle-

var-Ies Pimperi del món que s'havien passat de Puna a Paltra, pero se'ls concedeix de poder

continuar existint com a nacions «fins a un temps i un termini», és a dir, fins a un temps

no especificat, determinat per a cada una d' elles en el consell de P Altíssim. Malgrat que els

imperis han estat successius, la sentencia contra les tres primeres bésties apareixeria com

posterior i subordinada a la sentencia contra la quarta béstia, probablement perqué están al

fons de P escena, ocupada per la béstia quarta. Una cosa análoga ocorre ais diversos materials

de P estatua del cap. 2, els quals són destruits de resultes de la caiguda de la imatge, toca-

da ais peus per la pedra despresa de la muntanya.

13. En contrast amb els altres que Phan precedit, el nou símbol ve del cel, i no de la

8 La Biblia, vol. XV-II
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KifiiidhoTc i heus ací que amb els núvols del cel nuWbus caeii quasi ííiíus

. hominis veniebat, et

Venia COm Un ñll d home, usque ad antiquum die-

mar com les bésties, i en lloc de la forma animal, ell revesteix ara la forma humana, que

és més noble. — 'La visió'. Així amb G, Th i V, com a 2, 19; 7, 7. L' escena és la con-

tinuado de la mateixa visió del v. 2. TM diu «les visions». Sir ho omet. — Amb els núvob.

Així TM, Th i V. G i Sir porten «sobre» (els núvols), Wiqó que semblaría preferible, per

tal com és més natural de venir «sobre» els núvols a manera de cavalgadura (cf. Is. 19, 1)

o carrossa (cf. Ps. 104, 3), que no pas «amb» els núvols com companys. La vinguda amb
0 sobre els núvols correspon a la despresa de la pedra de la muntanya a 2, 34 i 45, i ex-

pressa la mateixa idea, co és a dir, 1' origen «celestial», no terrenal del reialme simbolitzat

per la pedra i per la figura misteriosa del present capítol. Les paraules de Jesucrist a Mt.

16, 27; 24, 30; 26, 64; Me. 13, 26; Le. 21, 27 (cf. Ap. 1, 7; 14, 14) recorden certa-

ment el present passatge de Daniel. Pero aixó no vol dir que en depenguin necessáriament.

Més aviat s' haurien de posar en relació amb aquells llocs de la Sagrada Escriptura en qué

«venir amb o sobre els núvols del cel» és atribuit a la Divinitat (cf. Ex. 14, 24; 16, 10 etc.;

Lv. 16, 2; Nom. 9, 15; 10, 34; 11, 25; Dt. 31, 15; Is. 19, 1; Ez. 1, 4 etc.). Caifas

hi veu de fet una «blasfemia» (Mt. 26, 65). — Com un fill d'home. Gramaticalment consi-

derat, bar 'enaix= « fill d'home» no vol dir res més que «home», un individu de 1' especie

humana. I la fórmula misteriosa «com» indica solament que es tracta d'una visió. En si,

dones, « com un fill d' home » significa únicament que el símbol apareixia ais ulls del vident

sota la figura d'un home, de la mateixa manera que ell veia els altres símbols sota la figura

de bésties. Per tant, si es vol determinar la identitat del «Fill d'home», cal recorrer a altres

consideracions que les de la gramática. La més important és, indiscutiblement, la del context.

Ara bé, en alió que precedeix es parla de bésties simbóliques, que representaven reialmes.

La figura del « Fill d' home » que les segueix, haurá análogament d' ésser un símbol d' un

reialme. Que la figura té en realitat sentit collectiu, ho demostra 1' explicado que afegeix el

vident. Car en ella es parla únicament deis «sants» o del «poblé deis sants» (cf. els vv.

22 i 27). En la ment de Daniel, la representació misteriosa que tenia tants punts de con-

tacte amb un home que era designada amb l'expressió «com un fill d'home» figurava, dones,

un ésser collectiu, no una persona, de la mateixa manera que les bésties que tenien tanta

semblanca amb un lleó, un ós i un lleopard eren símbols d'éssers collectius, i no individuáis.

Amb el nou símbol es vol visiblement expressar la mateixa idea ja significada per la pedra

despresa de la muntanya, la qual creixé tant, que acaba per ocupar tota la térra (cf. 2, 35

1 44). Contra aquesta interpretado conectiva hi ha, pero, la tradició jueva, i la cristiana

que la continua, representades l'una per la traducció deis Setanta (vegeu més avall) i els

llibres apócrifs d'Henoch i IV d'Esdras, i l'altra pels llibres sagrats deis Evangelis, Actes deis

Apóstols i Apocalipsi de St. Joan. Ni l'una ni l'altra, en efecte, no han dubtat a reconéixer

en el «fill d'home» un individu, concretament el Messias. Adhuc els jueus haurien donat al

Messias el sobrenom d' 'Anani=« el deis núvols», precisament a causa d' alió que es diu en

el nostre verset. Molts moderns sostenen també la interpretado individual com la més obvia

i la més natural del verset present. I la cosa seria evident, si el profeta no hi hagués afegit

1' explicado següent, o si la visió del «fill d'home», indiscutiblement monárquica a primera

vista, hagués estat origináriament independent del context, democrátic, al qual hauria estat

incorporada per 1' autor sagrat. Car la vinguda del fill d'home amb o sobre els núvols, la

seva presentació a 1' Antic deis dies, la collado de poders i 1' acte d' homenatge de la part deis
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i arriba fins a l'Antic deis dies

i el feren acostar davant d'ell,

14
i li fou donada la senyoria

i la gloria i la reialesa,

14 Et dedit ei potestatem, et

honorem, et regnum : et

spectu eius ohtulerunt eum.

rum pervenit : et in con-

pobles, tribus i llengües es comprenen indiscutiblement molt millor si el dessús dit fill d' bo-

rne és un individu, que no pas si és una coliectivitat. Pero alesbores caldria admetre, ultra

la inspiració diversa deis dos elements del capítol, un doble sentit del text misterios : el sentit

individual messiánic, evident en el símbol i latent a 1' explicado, i el sentit coHectiu, latent

en el símbol i posat en relleu a 1' explicació. La tradició jueva i la cristiana s'haurien fixat

en el primer sentit, que és el que presentaría de per si la visió considerada independentment

i separada de 1' explicació. El profeta, en canvi, hauria indicat el segon, el qual trobava ja la

seva justificado en el símbol mateix. La incertitud sobre la pertinenca inicial del fragment a

la visió simbólica del nostre capítol fa encara més precáries les solucions que han proposat

modernament els crítics a la qüestió de 1' origen i significat primitiu de 1' expressió « Fill d' lió-

me». Car si no és segur que el dit element formava part, des del principi de la seva exis-

tencia, de la nostra composició, en bona lógica no es pot argüir massa confiadament del

context que 1' expressió ha de teñir valor coHectiu, com els altres símbols de les bésties. Així

com no es pot deduir tampoc de la seva presencia actual dins el llibre de Daniel, que hagi

de significar el mateix que la « santedat de santedats » de 9, 24. D'altra banda, 1' expressió

en si és tan comuna, que hom pot dubtar amb raó que el « Fill d' home » es refereixi a la

llegenda jueva de l'Home primordial equipat per Déu per a lluitar contra les bésties demo-

níaques i protegir de llurs atacs el cosmos i els éssers (Volz, Die Eschatologie der jüdischen

Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter, pág. 589 s.); o que el Fill d'home que ve del cel

sigui una imatge de Déu com ho era Adam, i que Dn. 7 mostri el compliment de l'ordre

del Creador (Gn. cap. 1 ), que subjectava a l'home els animáis i els dragons marins (Stein-

mann, Daniel, pág. 113); o, encara, que el Fill d' home hagi d' explicar-se per la transfor-

mado que hauria sofert en certs cercles la figura primordial reial-messiánica en un ésser

transcendent-escatológic celestial, la vinguda del qual inaugura l'era messiánica (Bentzen, Da-

niel, 2 a edició, pág. 63). Hom no remarcará mai prou que el text no parla del «Fill d'ho-

me» o del «Fill de l'home», sinó que diu simplement que venia un ésser «com» un fill

d'home. — El feren acostar, el presentaren, sense que s'especifiqui el subjecte, com en altres

casos. Aquesta manera impersonal d' expressar-se era molt del gust deis apocalíptics. El text

de G és diferent. Diu: «I heus ací que sobre els núvols del cel vingué com un fill d'home,

i ell estava present com l'Antic deis dies, i els assistents l'assistien». L' interés d' aquesta lligó

radica en el fet que assimila el fill d'home a l'Antic deis dies, i fa que els assistents de Déu

esdevinguin els seus assistents. En aquest cas resulta encara més marcat el carácter individual

i diví o, almenys, sobrenatural del fill d'home, i més gran la dificultat de poder-lo identifi-

car amb un poblé o reialme.

14. Com al v. 9 no s'ha dit si hi havia cap tron reservat per a la figura misteriosa «com

un fill d'home», no es precisa tampoc ara si el qui havia estat presentat a l'Antic deis dies

(v. 13) prengué seient o no. Semblant silenci podría significar que l'acte de la investidura

s'havia realitzat estant el «fill d'home» dret davant el tron de l'Antic deis dies. — La reia-

lesa, la dignitat, autoritat i poder de rei. Aquest seria el significat del mot arameu, i no

« reialme » com és traduít ordináriament. La corlado de la reialesa pot indicar també una in-
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i tots els pobles, tribus i llengües omnes p°p u1í
>
tribus

>
et lin "

li retien homenatge.
guae ipsi servient: potestas

0
. eius, potestas aeterna, quae

La seva senyona és una senyona secular non auferetur: et regnum

que nO s'eSpaSSará, eius, quod non corrumpetur.

i la seva reialesa 'una reialesa secular'
,5 Horru¡t spiritus meus,

, ego Daniel territus sum in

que no es corrompra. . : .

.

n r his et visiones capitis mei

impressiódeDa-
16

L' esperit de mi, Daniel, eS COntOrbá 'amb conturbaverunt me. 16 Acces-

aixó', i 'els pensaments' del meu cap m' alarmaren. si ad unum de assistentíbus,

16 Em vaig atansar a un deis assistents i li vaig de-
et ventatem

q
uaerebam ab

° ° eo de ómnibus his. Qui di-

manar quelcom de segur sobre tot aixó ; i m'ho x ¡t mihi ¡merpretationem

digué i em féu conéixer la interpretació de les sermonum, et docuit me:

17 a i i •
i ,

17 Hae quattuor bestiae ma-
interpretadó de coses. «Aqüestes bésties grans, que son quatre,

H

la visió. . , r • * j i ?a •
i

gnae: quattuor sunt regna,

- quatre reís serán tcts penr de la térra,
18

1 els qUae consurgem de térra.

vestidura no personal: a 2, 44 es parla de donar el reialme a un poblé, i a 5, 28 es diu

que el reialme de Baltasar será donat ais medes i ais perses. En tot cas, més avall és qües-

tió de donar la reialesa ais sants i de prendre els sants possessió del reialme (cf. els vv. 18,

22, 27 ). La distinció, per tant, entre el qui rep el reialme i el reialme que és rebut seria

la mateixa tant al v. 14 com a 1' explicado de la visió. — Li retien homenatge. L' acte de

vassallatge d'un poblé respecte a un altre poblé era cosa molt freqüent a Orient de feia se-

gles. Més d'una nació hi havia hagut de «servir» Assíria i Babilonia a époques diferents.

Alió que es diu ací respecte al « fill d' home » és repetit al v. 27 respecte al « poblé deis

sants». — e Una reialesa secular'. Així sembla que ha de completar-se l'hemistiqui (cf. el

membre precedent), fora que es tracti d'un additament posterior, que tot podria ésser (cf. 3,

100; 4, 31). La universalitat i l'eternitat, juntament amb la santedat, són les característiques

del regne messiánic.

15. 'Amb aixb'. És la lligó de G i V. TM diu «a la meva beina» (?). — 'Els pensa-

ments'. Així amb G (cf. el v. 28), en lloc de «les visions » de TM. L'aparició deis fenó-

mens descrits impressioná vivament Daniel, tant més que no en comprenia ben bé el sentit,

com ho demostra la continuació. Per aixó es sent fortament intrigat peí pensament de qué

podia ésser alió que la visió significava. Per tal de sortir de dubtes, s'adre<ja, dones, a un

deis assistents en demanda d'informació segura.

ié. Un deis assistents, un deis ángels que assistien davant l'Antic deis dies (cf. el v. 10),

el qual s'esqueia de trobar-se més prop de Daniel. L'acte d'acostar-se a un deis dits ángels

indicada que el vident presenciava 1' escena corporalment des d'una petita distáncia. En rigor,

pero, l'apropament podria ésser entes en sentit metafóric, d'un apropament en esperit per

mitjá de petició. Sobre 1' ángel intérpret, compareu Zac. 1, 9.

17. Que són quatre. Manca a G, i sembla superflu, per tal com Daniel sabia prou bé que

les bésties eren quatre. — Quatre reis o més aviat quatre reialmes, segons la teoría desenvo-

lupada al cap. 2. L' ángel no s'entreté a donar més detalls sobre aquests «reis». Més tard

s' interessará a part de la quarta bestia (vv. 19 ss.). — 'Serán fets perir'. Es segons G. La

lli^ó de TM «sorgiran» (de la térra) és inadmissible, perqué: a) está en contradicció amb

7, 3, segons el qual les bésties emergeixen de la mar, i no de la térra; b) el futur «sor-

giran» és fals, almenys quant a l'imperi babilónic, el qual l'any primer de Baltasar (cf. el
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,8 Suscipient autem regnum
sancti Dei altissimi : et ob-

tinebunt regnum usque in

saeculum, et saeculum sae-

culorum. 19 Post hoc volui

diligenter discere de bestia

quarta, quae erat dissimilis

valde ab ómnibus, et terri-

bilis nimis: dentes et ungues
eius ferrei : comedebat, et

v. i) no solament existia ja, sinó que s'atansava a la seva fi; c) s' anunciada la vinguda

del reialme deis sants (v. 18) sense que hagués estat dit cap mot de la destrucció deis im-

peris precedents (compareu els vv. 11-14).

18. Sense explicar les diferents bésties i llurs particulars simbólics, i passant també per alt

la visió mateixa de l'Antic deis dies i del judici, 1' ángel anuncia tot seguit la vinguda d'un

reialme, que correspon evidentment a la vinguda del fill d'home del v. 13. Aquest reialme

és el deis «sants de 1' Altíssim ». L'expressió designa principalment els jueus fidels (cf. el v.

25), pero no exclusivament. Almenys, aixó darrer no és indicat enlloc d'una manera explí-

cita. En aquest sentit és, al contrari, simptomátic que Fautor sagrat no especifiqui mai la

nacionalitat deis «sants», i que empri el nom d' « Altíssim », que és el de Déu en tant que

amo i senyor de l'univers (vegeu, encara, la nota al v. 27 i a 8, 10; 10, 13; 12, 1). El

qualificatiu de « sants » resulta peculiar. A 4, 10 t^j? -que no s'ha de confondre amb Tpn, grec

8oiog (cf. 3, 87)- designa un ángel. Si es posa aixó en relació amb alió que es diu a 9,

24, no és hom autoritzat a concloure que « sants » expressaria el carácter diví o sobrenatural

deis membres del nou imperi? La vinguda del símbol del dit imperi sobre els núvols i en

figura humana implicava també un carácter i origen superior del «fill d'home» respecte a

les bésties pujades del mar. El genitiu «de 1' Altíssim» revela la relació directa amb Déu deis

súbdits del nou imperi. — Rebran el reialme. El nou reialme no será establert pels sants amb

llur propi poder, sinó que els será «donat» (cf. els vv. 14 i 27). Per aixó es diu que el

«rebran». I el rebran, naturalment, d'Aquell que disposa deis reialmes de la térra i els dóna

a qui vol (cf. 4, 14). «Rebre el reialme» ha d'ésser entés a la llum de 2, 44: amb el

favor de Déu els sants constituirán un reialme independent i sobirá, que no es veurá mai

més asservit per una altra potencia terrena. Daniel no exclou positivament la idea d'un do-

minador sol, d'«un rei» representant i exponent del «reialme». El seu pensament vola di-

rectament al poblé del reialme. Els beneficis i avantatges que solien rebre els pobles dirigits

per l'acció deis caps, per la voluntat deis reis, arribaran al poblé del nou imperi per mitjá

d'un nou organisme volgut i guiat directament per Déu. Si al cap d' aquest organisme hi

haurá un «rei», el profeta no ho diu ara (pero vegeu el cap. 10). Es i tot curios que si-

guí evitat ádhuc el nom de « reialme de Déu » , i que es parli únicament de « sants » o « po-

blé deis sants». La qual cosa podria significar que el guiatge de la humanitat futura será

encara confiat a una organització entre homes, pero sense les formes habituáis de la sobira-

nia. El tractament diferent entre els dos grups simbólics, bésties i «fill d'home», que aixó

suposa, revelaría encara més el carácter exclusivament espiritual de la concepció messiánica

del nostre capítol. — Fins al segle i manca a G i Th.

vv. 19-20. La resposta sumária de 1' ángel intérpret no ha satisfet Daniel. Per aixó aquest

demana informado suplementária sobre la quarta bestia, i sobre la manera com fou destruit

el seu poder. La destrucció de la bestia és, en general, una repetició d' alió que ha estat dit

ais vv. 7-8. Podria haver estat afegida posteriorment, car ací sembla supérflua.

sants de 1' Altíssim rebran el reialme, i restaran

en possessió del reialme fins al segle i fins al se-

gle deis segles. »
19

Aleshores vaig voler encertir-

me tocant a la béstia quarta que era diferent de

totes - extraordináriament paorosa, les seves dents

eren de ferro i les seves urpes, de coure ; devo-
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rava i triturava, i trepollava la resta amb els

peus, - 20
i tocant a les deu banyes que tenia al

cap, i a 1' altra que apunta, i davant la qual en

caigueren tres, i aquella banya ( ) tenia ulls i

una boca que parlava grans coses, i pareixia més

gran que les seves companyes. 21
Estava veient,

i aquella banya feia la guerra ais sants i triom-

fava d' ells,
22

fins que vingué 1' Antic deis dies

i el tribunal ' s' assegué, i la senyoria ' fou do-

nada ais sants de rAltíssim, i el temps arriba i

^ qnarta béstk. els sants prengueren possessió del reialme.
23

Di-

gué així : « La quarta béstia : un quart reialme

hi haurá a la térra, el qual diferirá de tots els

reialmes, i devorará tota la térra i la trillará i la

triturará.
24

1 les deu banyes : d' aquest reialme

20. ( ) Amb les Versions ometen la copulativa «i». — Més gratis que les seves companyes,

les altres bésties, que són suposades contemporánies de la quarta (cf. el v. 12). El detall,

que no es troba a la descripció deis vv. 7-8, vol fer aparéixer la béstia com un adversan

tant més temible, com era més gran encara que els altres.

vv. 21-22. Són una recapitulado deis vv. 9-12 i 13-14 - aquests dos darrers en la fra-

seología del v. 18.

21. Estava veient. Fórmula propia de la visió, les diverses escenes de la qual distingeix

(cf. els vv. 2, 4, 6, 7, 9, 1 1, 13 ). Per aixó sorprén ací enmig de la interpretado. Podria

ésser un altre indici que no tot está en regla en el text actual. — Feia la guerra ais sants,

per desnacionalitzar-los i suprimir llur religió (cf. el v. 25; 8, 10-14 í 24_2 5)- El detall

que els vencía és nou, i suposa un moment en la historia de la persecució de 1' element fidel

en qué la victoria de la «béstia» era gairebé completa i segura. Compareu 8, 12.

22. Fins que vingué V Antic. Segons el v. 13, el qui vingué fou própiament el personatge

misteriós que era com un fill d'home. L' Antic deis dies era ja present a 1' escena, segons el

v. 9. D' ell no es diria ara d'on, ni com vingué. — ' S' assegué, i la senyoria'. Ho afegim

amb la majoria deis crítics moderas (cf. els vv. 10, 14, 26-27). Altrament caldria donar a

jutfament=túbum\ un sentit diferent del que té ais vv. 10 i 26, o sigui el de jutjament=)us-

tícia: jutjament fou donat a favor deis sants. La successió deis esdeveniments tal com és

descrita ara no correspon a la deis vv. 7-14, en els quals el «fill d'home» apareix quan el

judici ja s'ha complit i n'és solament el benefician, mentre que ací el reialme deis sants

(=fill d'home, cf. el v. 18) ha entrat ja en confiicte amb la béstia quarta al moment del

judici i ádhuc pren part en aquest darrer.

23. Reprén 1' explicado de la quarta béstia.

—

Diferirá peí seu carácter i activitat destruc-

tora, com és exposat a continuació. — Tota la térra, cf. 2, 39-40 (nota). L'expressió ha

d' ésser entesa retóricament, no literalment. El passatge de la descripció de la imatge a la

seva realització permet a Fautor sagrat d' expressar-se des d'ara d'una manera molt més clara

que abans (cf. els vv. 7 ss.), bé que no en forma del tot histórica.

comminuebat, et reliqua pe-

dibus suis conculcabat: 20 et

de cornibus decem, quae ha-

bebat in capite: et de alio,

quod ortum fuerat, ante

quod ceciderant tria cornua:

et de cornu illo, quod ha-

bebat oculos, et os loquens

grandia, et maius erat cete-

ris. 21 Aspiciebam, et ecce

cornu illud faciebat bellum

adversus sanctos, et praeva-

lebat eis, 22 doñee venit an-

tiquus dierum, et iudicium

dedit sanctis Exceisi, et tem-

pus advenit, et regnum ob-

tinuerunt sancti. 23 Et sic ait:

Bestia quarta, regnum quar-

tum erit in térra, quod ma-

ius erit ómnibus regnis, et

devorabit universam terram,

et conculcabit, et comminu-

et eam. 24 Porro cornua de-



119 DANIEL 7, 25-26

cem ipsius regn!, decem re-

ges erunt : et alius consur-

get post eos, et ipse poten-

tior erit prioribus, et tres

reges humiliabit. 25 Et ser-

mones contra Excelsum lo-

quetur, et sanctos Altissimi

conteret : et putabit quod
possit mutare témpora, et

leges, et tradentur in manu
eius usque ad tempus, et

témpora, et dimidium tem-

sortiran deu reis, i en sortirá un altre després

d'ells, i aquest diferirá deis primers, i enderroca-

rá tres reis.
25

1 proferirá paraules contra 1' Altís-

sim, i desgastará els sants de 1' Altíssim, i pre-

tendrá canviar els temps i la llei, i serán lliurats

a la seva má fins a un temps i dos temps i la

meitat d'un temps.
26

1 el tribunal s'asseurá, i EUeucdstig.

24. Deu reis. Vegeu la nota al v. 7. — Després d'ells. Própiament, Antíocus Epífanes

vingué després de solament set deis dits reis. — Diferirá per la seva agressivitat i arrogancia.

— Tres reis. Vegeu la nota al v. 8. No eren reis -almenys de Siria- en el sentit estríete de

la paraula. Per aixó, Antíocus solament impedí en rigor que fossin reis, no els enderrocá.

25. Proferirá paraules, blasfemará contra 1' Altíssim. Explana « grans coses» del v. 8.

Compareu 11, 36. — Desgastará. Metáfora expressiva de la persecució continua i de les vexa-

cions interminables d' Antíocus contra els jueus fidels. La imatge és presa del vestit que es

gasta amb l'ús. — Els temps i la llei. AHusió a les temptatives d' Antíocus per a suprimir la

religió jueva, prohibint l'observanca de les festes religioses («els temps») i altres prescrip-

cions de la Llei («la llei»). Compareu 1 Mac. 1, 44-49. — I serán lliurats es referiría ais

sants, segons la majoria deis crítics. Pero el nom resultaría, tanmateix, massa distanciat del

verb, si la cosa fos així. Nosaltres creuríem que el subjecte del verb és no solament «sants»,

sinó també els «temps» i la «llei» que s' acaben d' esmentar. Tot aixó será lliurat en poder

d' Antíocus Epífanes durant un període que és especificat a continuació. Tal és també la idea

de G «i tot será lliurat» etc., que representa molt probablement la llicó original. — Dos

temps. y}'']? és un dual (cf. Y^.V, dos ulls del v. 8). «Temps» equival a «any», en opinió

de la majoria deis crítics, entre ells ja St. Jeroni (cf. 12, 7, 11 i 12; Ap. n, 2; 13, 5).

El període, dones, durant el qual será suprimida la religió jueva per obra d' Antíocus será de

tres anys i mig. Pero malauradament no es diu amb precisió ni quan comencará, ni quan

acabará. Hom podría prendre com terminus a quo la missió d' Apollonius contra Jerusalem per

allá el mes de Juny de l'any 168 (1 Mac. 1, 20 i 29) i com terminus ad quem la rededi-

cació del temple el dia 25 del mes de Quisleu (Desembre) de l'any 164 (1 Mac. 4, 52-53).

Hom podría, encara, comencar a comptar a partir de 1' erecció de 1' altar pagá a 1' atri del

temple el dia 15 del mes de Quisleu de l'any 168, fins a la mort d' Antíocus, la qual tin-

gué probablement lloc l'any 164. Ambdós cáleuls donarien un resultat bastant semblant, i

relativament exacte peí que fa ais anys de la predicció. No se sap si la tripartició del nom-

bre correspon a tres fases de diversa intensitat en la persecució, o bé si s'ha d' atribuir a un

procediment apocalíptic per a incrementar el carácter misterios de la cosa. Compareu 5, 25.

26. El tribunal. Cf. el v. 10. Aquest solemne judici contra els grans imperis del món i

en especial contra la banya petita presenta certs punts de contacte amb alió que sabem del

judici universal. Aixó fa que la figura d' Antíocus Epífanes, la qual en alió que precedeix

ofeiia ja alguns trets que recordaven el gran perseguidor deis darrers temps, aparegui encara

més com un tipus de PAnticrist. Co que explica que alguns exegetes hagin volgut identificar

la banya petita o el rei perseguidor deis vv. 24-25 amb l'Antierist mateix. Pero l'ús del

mateix simbol al cap. 8 i la correspondencia entre les accions de la banya o rei perseguidor

i les d' Antíocus Epífanes són arguments massa forts perqué es pugui dubtar de la ment de
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poris. 26 Et iudicium sedebit

ut auferatur potentia, et con-

teratur, et dispereat usque
in finem. 27 Regnum autem,
et potestas, et magnitudo
regni, quae est subter omne
caelum, detur populo san-

ctorum Altissimi : cuius re-

gnum, regnum sempiternum
est, et omnes reges servient

ei, et obedient.
28 Hucusque finis verbi.

Ego Daniel multum cogita-

tionibus meis conturbabar,

et facies mea mutata est in

me : verbum autem in cor-

de meo conservavi.

Daniel peí que fa a la identitat del perseguidor visat. — Li será llevada, al rei deis dos ver-

séis que precedeixen. — Per sempre, literalment «fins a la fi». Es la mateixa idea de destrucció

definitiva, que havia estat expressada metafóricament per la combustió al v. n. El persegui-

dor acabará per judici diví (9, 26-27; 8, 25; cf. 1 Mac. 6, 1-16; 2 Mac. 9, 28).

27. Desaparegut Antíocus Epífanes, será instaurat el reialme deis sants. El reialme promés

no és pas el reialme polític deis Macabeus, com alguns han volgut pretendre, sinó un altre

d' espiritual que transcendirá les fronteres d' Israel, en altres termes, el reialme messiánic. Es

veritat que el darrer no s'inaugurá a la mort d' Antíocus. Pero aixó vol dir simplement que

ens trobem davant una d' aqüestes faltes de perspectiva histórica que havem remarcat, per

exemple a Is. 7, 14. — Al poblé. Th omet «poblé». De fet no s'ha parlat fins ara més que

deis «sants de l'Altíssim» (vv. 18, 22, 25) o deis «sants» (cf. els vv. 21-22). Pero el

nostre verset es refereix a un moment del futur en qué els «sants», objecte un temps de

les persecucions d' Antíocus, s'hauran convertit en un «poblé», análogament a la pedra cai-

guda de la muntanya que creix fins a emplenar tota la térra (2, 35). — La seva reialesa, la

del poblé deis sants, no própiament la de l'Altíssim. Es diu ara del poblé deis sants alió

mateix que es predicava del «fill d'home» (cf. el v. 14). — Totes les senyories. Per tant,

n'hi haurá altres, a més de la senyoria donada ais sants. No és aixó una prova que la do-

minació donada ais sants sobre « els reialmes davall de tot el cel » no será temporal, sinó

d'un altre ordre superior? Compareu Mt. 28, 18-20 i, peí verset en general, Sav. 3, 8.

28. De la cosa, del somni (v. 1 ), el qual compren la visió i la interpretado donada per

1' ángel. — Els meus pensaments... Vol dir que la interpretació de la visió no havia deixat

plenament satisfet el vident (cf. el v. 15). — Dins el meu cor, a la memoria. Compareu Le.

2, 19. Amb aquest verset, 1' autor sagrat vol estimular el lector que viurá al moment del

compliment de la profecía a reflexionar, i el tramet alhora al capítol que segueix per a una

informado més completa i satisfactoria. Aixó darrer demostra que el capítol següent és un

complement i explicació del capítol 7, i no una cosa independent.

la senyoria li será llevada, per destruir-lo i anor-

ei regne deis rear-lo per sempre. 27
1 la reialesa i la senyoria i

la grandesa deis reialmes davall de tot el cel se-

rá donada al poblé deis sants de l' Altíssim : la

seva reialesa és una reialesa secular, i totes les

senyories li retran homenatge i l'obeiran.»

Fi de la visió.
28

Fins ací. Fi de la cosa. Jo Daniel - els

meus pensaments m' alarmaren molt, i els meus

colors canviaren en mi
;
pero vaig guardar la co-

sa dins el meu cor.
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CAPÍTOL VIII

LA LLUITA DEL MOLTÓ I DEL BOC I LA GUERRA DE LA BANYA PETITA

CONTRA EL POBLE DELS SANTS

L'any tercer del regnat del rei Baltasar m'apa- Temps ¡ uoc de

regué una visió, a mi Daniel, després d' aquella
hv,h 'á '

que m' havia aparegut al comencament. 2
1 vaig

veure en la visió, i s' esdevingué que, tot veient,

em vaig trobar a Susa la ciutadella, que és a

Cap. VIII. Aquesta nova visió explica algunes de les modalitats de la precedent. Bé que

sigui datada de l'any tercer de Baltasar, rei de Babilonia, l'imperi babilónic hi és deixat ja

completament de banda. El subjecte principal n'és l'imperi deis Seléucides, en especial el reg-

nat d'Antíocus Epífanes, del qual és descrit clarament el carácter i política. La historia hi és

exposada encara en forma de símbols. Pero el seu carácter humá hi resulta molt més aparent

que al cap. 7. La disposició de les parts és idéntica: la visió (vv. 1-14) i 1' explicació, do-

nada per un ángel (vv. 15-27). Amb la nova visió és représ l'ús de la llengua hebraica,

que havia estat abandonada per l'aramaica des de 2, 4
b

.

vv. 1-2. Donen les acostumades indicacions cronológiques, més algunes dades topográfi-

ques. Com al cap. 7, aquesta introducció histórica está en correspondencia amb el darrer

verset de conclusió (v. 27) del capítol.

1. L'any tercer de Baltasar (cf. 5, 1) indica que la visió pertany encara al període iniciat

a 7, 1. Es, pero, la darrera vegada que sortirá el ñora d'aquest rei. — Al comenfament del

regnat de Baltasar. Es refereix a la visió del cap. 7, tinguda l'any primer del rei esmentat

(cf. 7, 1). L'expressió «al comencament» reapareix a 9, 21 amb el simple sentit d'«abans»,

« anteriorment » . Per aixó no sembla pas que hom es pugui basar en ella per a sostenir que

les visions havien circulat de primer per separat deis episodis. Tot al més podría significar

-i encara no és gaire probable- que el cap. 7 formava el «comencament» de la part visio-

naria del llibre.

2. Com Ezequiel vers Jerusalem (Ez. 40, 1-3), Daniel és ara transportat en esperit a Su-

sa, prop del riu Ulai. La seva residencia habitual era a Babilonia (cf. el v. 27). Potser el

text, evidentment sobrecarregat, ha estat sotmés a un remanejament posterior. A Th manca

«vaig veure en la visió, i s' esdevingué que, tot veient», i el segon «vaig veure en la visió»;

G omet solament «i s' esdevingué que, tot veient». TM indicada el lloc de la visió, primer

d'una manera general -Susa-, després d'una manera més concreta - la vora del riu Ulai. —
Susa la ciutadella. Cf. Ne. 1, 1; Est. 1, 2 i 5; 2, 3 i 5 etc. G diu «la ciutat». La capi-

tal elamítica és evidentment considerada ací com capital de 1'imperi medo-persa, per tal com

el moltó, símbol deis reis medo-perses (cf. el v. 20), es troba a la vora del riu Ulai, i és

d' allá estant que tossa cap a l'oest etc. (cf. el v. 4). La ciutat de Susa fou destruida per

1 Anno tertio regni Baltas-

sar regis, visio apparuit mi-

hi. Ego Daniel post id, quod

videram ¡n principio, 2 vidi in

visione mea, cum essem in Su-

sis castro, quod est in JEhm
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l'Elam, la provincia, i vaig veure en la visió,

ei mohó pode- i em vaig trobar prop del riu Ulai.
3 Aleshores

vaig aixecar els meus ulls i vaig veure, i heus

ací que un moltó estava davant el riu, i tenia

dues banyes, i les dues banyes eren altes, i
1' u-

na era més alta que 1' altra, i la més alta havia

crescut la darrera.
4 Vaig veure el moltó que tos-

sava cap a l'oest i cap al nord i cap al migdia,

i cap bestia no aguantava davant d' ell i no hi

havia qui salvés de la seva má. I feia el que vo-

regione : vidi autem in vi-

sione esse me super portam

Ulai.
3 Et levavi oculos meos,

et vidi : et ecce aries unus
stabat ante paludem, habens
cornua excelsa, et unum
excelsius altero atque suc-

crescens. Postea 4 vidi arie-

tem cornibus ventilantem

contra Occidentem, et con-

tra Aquilonem, et contra
Meridiem, et omnes bestiae

non poterant resistere ei,

ñeque liberari de manu eius:

fecitque secundum volunta-

tem suam, et magnificatus

Assurbanipal (668-626 a. C.) i restaurada per Darius Hystaspes (521-485). Segons Xeno-

fon (Cyrop. VIII, 6, 22) era la residencia d'hivern deis reis de Pérsia, els quals passaven la

resta de l'any a Babilonia i a Ecbatana. — FAam, la provincia suposa l'antic reialme d'Elam,

o almenys la part on es trobava situada la ciutat de Susa, convertit en «provincia» de l'im-

peri persa (cf. 6, 2); per tant, una época posterior a l'any tres del rei Baltasar (v. 1). A
Esd. 4, 9 Susa és distingida de l'Elam. — Del riu Ulai. G i V han llegit b)2X, porta: de la

porta de 1' Ulai. Th confirma la llicó de TM, pero omet «Ulai». Aquest riu és generalment

identificat amb l'Eulaeus deis clássics. Dos rius passaven prop de Susa per anar a desembo-

car al golf Pérsic: el Kerkha (l'antic Choaspes) i 1' Abdizful (el Coprates). L'Eulaeus (Ulai)

era un ampie canal artificial, avui dia eixut, que passava arran de Susa, i s'unia després al

Coprates (Driver).

vv. 3-14. La visió própiament dita. Daniel veu la lluita d'un moltó i d'un boc, de la

qual surt victoriós el darrer. De la ruptura d'una única banya gran del boc neixen altres

quatre banyes i d'una d' aqüestes una altra de petita, que feia la guerra a «l'exércit del cel»,

en trepitjá « els estéis » i sobretot profana el temple i féu cessar el sacrifici perpetual : un

«sant» revela en una conversa entre companys, recollida per Daniel, que es tracta d'un fet

de l'esdevenidor, el qual durará 11 50 dies. El retorn de la terminología i de la situació del

cap. 7 indica en quin sentit ha d'ésser feta la interpretació.

3. Un moltó. L'escollida del símbol s' explica per la geografía astronómica deis perses

-d' origen, sens dubte, babilónic-, segons la qual cada país estava subordinat a un signe del

zodíac : la Pérsia al moltó (ugióg, aries). Cf. Cumont a Klio, 9 ( I 9°9) J
págs. 263-273.

—

Davant el riu, segurament a 1' altra banda, de manera que el riu hauria passat entre el vi-

dent a l'est i el moltó a l'oest. — Havia crescut la darrera expressa el pas de 1' hegemonía

deis medes ais perses dins 1'imperi medo-persa, imperi que, en el pensament de 1' autor sa-

grat, no en forma més que un, com un i únic era el moltó amb les dues banyes. La suc-

cessió de l'una raga a 1' altra en el comandament és alió que implica també la designació

mateixa d' imperi «medo-persa». Per les dues banyes, compareu els dos costats, l'un també

més alt que l'altre a 7, 5.

4. Cap a l'oest... indiquen les direccions vers les quals fou exercida l'acció agressiva del

moltó. Compareu les tres costelles que l'ós de 7, 5 tenia entre les dents. No s'esmenta l'est,

potser perqué les conquestes orientáis deis Aqueménides no interessaven la visió. Tant més,

que a l'est hi havia el riu. No obstant aixó, G parla també de tossar «cap a l'est», de

manera que aleshores tindríem una aliusió completa a totes les conquestes efectives deis per-
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lia, i engrandí.
5

1 jo estava atent, i heus ací Eibocqueeiter-

que vingué un boc de ponent damunt la sobre-
re)*'

fac de tota la térra, sense tocar a térra, i el boc

tenia una banya parencosa entre els ulls.
6

1 vin-

gué fins al moltó munit de les dues banyes, que

havia vist que estava davant el riu, i s'abrivá

contra ell en el paroxisme de la seva forca.
7

1

el vaig veure que atenyia al moltó, i s'enfelloni

contra ell i colpí el moltó i li trenca les dues

banyes, sense que el moltó tingues forca per a

aguantar davant d' ell ; i el tira a térra i el cal-

cigá, i no hi hagué qui salvés el moltó de la

seva má. 8
1 el boc esdevingué prodigiosament

gran ; i al fort de la seva puixanca, la gran ba-

ses, les quals s' estengueren cap ais quatre punts cardinals de la térra. — Esdevingué gran,

amb una grandesa connotada per l'orgull i 1' arrogancia, corresponentment a 1' arbitrarietat amb

qué el moltó procedía envers els altres animáis («feia el que volia»).

5 . Un boc, aiyóxsQcog, capricorni, figura un poc fantástica puix que tenia una banya entre

els dos ulls, és a dir, al mig del tos. Segons la geografía més amunt esmentada (cf. el v. 3),

la Siria estava sota el signe del zodíac dit « capricorni » . Aixó suposa, naturalment, la funda-

ció de 1'imperi Seléucida, per tal com si no, el boc no hauria pogut representar apropiada-

ment 1'imperi grec d'Alexandre Magne (cf. el v. 21). — Tota manca a G, i amb raó. Ale-

xandre podia estendre la seva dominació sobre «tota» la térra (cf. 2, 39), pero no podia

venir damunt la sobrefag de « tota » la térra, per tal com venia de ponent. La térra de qué

es tracta ací és la que entrava dins el radi de visió del profeta. — Sense tocar a térra, com

en altre temps Cirus (cf. Is. 41, 3). Expressa la rapiditat de la marxa del gran conqueridor.

No sembla pas que l'ús d'aquest incís isaia justifiqui la suposició que aquesta mena de licor-

ni tenia ales. Si el boc hagués tingut ales, 1' autor sagrat ho hauria dit d' una manera més

precisa, com ho fa per la banya. — Parencosa manca a Th. A la interpretació es parla d'una

banya «gran» (v. 21). Segons aquest darrer verset citat, la banya és el primer rei del nou

imperi que ha sorgit amb la vinguda des d'Occident del boc veloi;. L' animal mateix repre-

senta ara 1'imperi fundat per ell. Compareu 7, 6.

7. El boc arriba prop del moltó i s'entaula una lluita furiosa entre els dos, la qual acaba

amb la derrota del segon, que és tirat a térra i trepitjat despietadament peí seu contrincant.

Alexandre Magne passá 1'HeHespont l'any 334, derrota el rei de Pérsia Darius Codoman
l'any 333, atravessá Palestina, reduí l'Egipte, on funda Alexandria -la ciutat d' Alexandre-,

i dona el cop de gracia a 1'imperi persa a Arbela l'any 331. — No hi hagué qui salvés...

Respecte al boc, el moltó es trobá en les mateixes condicions en qué es trobaven abans res-

pecte a ell els altres animáis (cf. el v. 4).

8. Prodigiosament gran val més aviat de 1'imperi universal que havia establert el boc sim-

bólic, que no pas de 1' animal mateix. — Al fort de la seva puixanca. Després d'abatre la

Pérsia, Alexandre mena encara altres campanyes victorioses contra l'est llunyá, i ádhuc a 1' in-

terior de 1' índia. Pero aixó ja no interessa per a la visió. — Es trenca. Alexandre morí de

est. 5 Et ego intelligebam

:

ecce autem hircus caprarum

veniebat ab Occidente super

faciem totius terrae, et non
tangebat terram : porro hir-

cus habebat comu insigne

inter oculos suos. 6 Et venit

usque ad arietem illum cor-

nutum, quem videram stan-

tem ante portam, et cucur-

rit ad eum in ímpetu forti-

tudinis suae. 7 Cumque ap-

propinquasset prope arietem,

efferatus est in eum, et per-

cussit arietem : et commi-
nuit dúo cornua eius, et non
poterat aries resistere ei

:

cumque eum misisset in ter-

ram, conculcavit, et ne-

mo quibat liberare arietem

de manu eius. 8 Hircus au-

tem caprarum magnus fa-

ctus est nimis : cumque cre-

visset, fractura est comu
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nya es trenca, i en lloc d' ella creixeren 'unes magnum, et orta sunt quat-

tuor cornua subter illud per

altres quatre banyes' en direcció deis quatre vents quattuor ventos caeii.

ii i q t j> j> ii .'i i^ i

9 De uno autem ex eis
La banya ¡nso- del cel. Id una d elles sorti una altra banya, egressum est comu unum

perita,
1

i creixé desmesuradament cap al migdia J ĉ

!

on
"

rí
a

5235taí
i cap a llevant i cap al ioiell.

10
1 creixé fins et c°ntr

.

a 9rienten
?nV

et con"

r
tra fortitudinem. Iu bt ma-

a 1 exércit del cel, i féu caure a térra alguns gnifkatum est usque ad for-

i i> i • i i i-ii i - i i-i titudinem caeli: et deiecit

de 1 exercit del cel i deis estéis, i els calciga. de fortitudine, et de steliis,

febre l'any 323, a l'edat de solament 32 anys. — ' Unes altres quatre banyes'. Així amb G.

El mot rwr¡ de TM és pres del v. 5, o corrupció de fíHnN. Tal com está, és gramatical-

ment impossible. Els quatre reialmes sortits del desmembrament de l'imperi d'Alexandre Mag-

ne són el de Cassandre (Macedónia i Grecia) a ¡l'oest, el de Lysímacus (Asia Menor, en-

dosos la Paflagónia i el Pont) al nord, el de Seleucus (Siria, Babilonia i les províncies orien-

táis fins a l'Indus) a l'est, i el de Ptolomeu (Egipte) al sud. Aquesta divisió fou, en rea-

litat, el resultat de la batalla d' Ypsus, a Frigia, l'any 301. La vintena d'anys i escaig que

separen la dita batalla de la mort d'Alexandre (323 a. C.), s'havien escolat en rivalitats i

disputes entre els generáis del gran conqueridor.

9. D'una d'elles. L' autor sagrat ja no es preocupa més de les altres tres banyes. I si

n'esmenta una, la que resta, és simplement de pas, per tal d' indicar 1' origen de la banya

petita que és la sola que verament l'interessa ara. A 7, 8 la banya petita sortia entremig

de les deu banyes de la quarta bestia innominada, sense que s'indiqués si procedía o no

d'una d'elles. Es que allá les banyes figuraven reis del mateix reialme, mentre que al

v. 8 que precedeix simbolitzen quatre reialmes diferents. La banya petita, que fou realment

un rei de Siria, no tenia própiament dret al tron que va ocupar subreptíciament en perjudici

de l'hereu legítim. — 'Una altra banya, petita'. Llegim !"ITJ>S ^IDN (cf. 7,8). TM diu

«una de més que petita »(?). De poca aparenta al principi, la banya petita aná creixent pro-

gressivament grácies a les seves conquestes en diverses direccions. Com havem vist a 7, 8,

aquesta banya petita és el seléucida Antiocus Epífanes. — Cap al migdia de la Siria, és a dir,

vers 1' Egipte (cf. 11, 25; 1 Mac. 1, 16-19). — Cap a llevant, devers l'est de la Siria, no

devers l'est de Susa, on era Daniel segons el v. 2. A la primavera de l'any 165, Antiocus

féu una expedició contra les regions dellá 1' Eufrates i el Tigris. El nom d'Epifaneia donat a

Ecbatana sembla un indici de la presencia temporal d' Antiocus Epífanes a la capital de Media.

— I cap al piell és, potser, una glossa presa de 11, 16 i 42. L'extensió deis dominis d' An-

tiocus vers Palestina está ja compresa en la indicació «cap al migdia». En comptes de «cap

al joiell», G diu «cap al nord». En la seva marxa cap a l'est, Antiocus avancá de primer,

com sembla, contra 1' Armenia.

10. La banya va créixer, en la visió, no solament en extensió damunt la sobrefac de la

térra (v. 9), sinó també en elevació, cap al cel. — L' exércit del cel, els estéis. Antiocus crei-

xé fins a 1' exércit del cel, primerament fent-se representar a les monedes amb un estel so-

bre el front, símbol de la seva elevació al rang diví (cf. 2 Mac. 9, 10); més tard, identifi-

cant-se amb Zeus. — I deis estéis. La copulativa de l'hebreu seria explicativa, i «estéis» la

definido de 1' exércit de qué s' acaba de parlar. Equivaldría a : i féu caure alguns de 1' exércit

del cel, exércit que són els estéis. Pero molt probablement el text está alterat. G diu sim-

plement (i féu caure) «alguns deis estéis». Els estéis que féu caure són els déus que An-

tiocus no respectará segons ri, 37.
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11
1 fins al príncep de 1' exércit creixé ; i li suprimí

Fholocaust perpetual, i el lloc del seu santuari

fou enderrocat.
12

( ) 'I fou installat' sobre l'ho-

locaust perpetual 'el crim' ; i tira a térra la veri-

tat, i féu i reeixí!

ir. Príncep de V exércit és Iahué, el «príncep deis princeps» del v. 25 i «Déu deis déus»

de 11, 36. La banya petita s'elevá contra el cap de l'exércit, atacant el judaisme en el seu

centre vital, el cuite, i més precisament suprimint el sacrifici quotidiá i profanant el temple,

lloc necessari per a l'acció sacrificial legítima. — L'holocaust perpetual, designat amb la forma

abreujada de Tttfl, «el perpetual» o «continu», propia deis temps posteriors. L' expressió no

es troba enlloc més de l'Antic Testament, pero ocorre sovint a la Mixná. Amb la menció

del sacrifici de cada dia (cf. Ex. 29, 38-42), 1' autor sagrat abandona l'exposició figurada de

fins ara i entra en la realitat histórica. Sobre la supressió del cuite jueu per obra d' Antíocus

Epífanes, compareu 11, 31; 1 Mac. 1, 45 i 59; 4, 52-53. — Enderrocat. Com que és qüestió

de « lloc » -no de la « casa » o « edificis »- del santuari, el més natural seria d' entendre « en-

derrocat» en el sentit de: profanat, malmenat. Car no sembla pas que el temple de Jerusa-

lem hagi estat literalment enderrocat per Antíocus (sobre el mal que hi causa, compareu

1 Mac. 1, 21-23 i 29; 3, 45; 4, 38 i 48). Pero vegeu la nota que segueix.

12. ( ) Ometem «i un exércit », que no dona cap sentit. G i Th ho ometen també, pe-

ro porten en canvi la frase «i el santuari fou desolat», que ajunten al verset precedent. Aixó

podría representar la llicó primitiva del mot present i de la cláusula final del v. 1 1, que cal-

dria corregir en tn!P 12. t^í?»! DlpO ybpn), i el lloc fon, enderrocat i el santuari 12. desolat.

La correcció oferiria el doble avantatge d' eliminar l' absurd « i un exércit » i de permetre,

alhora, de prendre « enderrocar » en el sentit propi de : demolir, destruir. El « lloc » designa-

ría, en efecte, no l'esplanada del temple, sinó la ciutat de Jerusalem, la qual és anomenada

també ó xónog, el lloc a 2 Mac. 5, 16-17 1 I 9~2°) 1 aix0 en connexió amb els atacs d' Antío-

cus Epífanes contra la ciutat santa. D'ella és dit, encara, a 1 Mac. 1, 31 que el dit rei

n'havia enderrocat les cases i les muralles (cf. 9, 26). Per la frase «i el santuari fou deso-

lat», compareu el parallel «i el seu santuari fou desolat» de 1 Mac. 1, 30. — ' Fou instal-

lat'. Així amb G i Th. TM diu « será installat ». — Sobre l'holocaust perpetual, és a dir, sobre

1' altar de l'holocaust perpetual, car l'holocaust en si no és cap lloc o cosa per posar-hi res

sobre. — 'El crim
1

. Així amb G i Th (cf. el v. 13). TM diu «en crim». Antíocus havia

fet superposar un altar pagá a 1' altar deis holocaustos jueu (cf. 1 Mac. 1, 54 i 57), per oferir-

hi sacrificis a la manera grega, els quals eren sovint una abominació per ais partidaris del Levític.

Daniel pot referir-se a aquest altar o, més en concret, a la inscripció dedicatoria (cf. 9, 27).

Peí cas és igual. La cosa representava sempre un crim o pecat contra el Déu d'Israel, 1' altar

del qual profanava. — / la banya petita tira a térra la veritat, considerada com un eos de prin-

cipis vers, o sigui la religió vera com era la religió monoteística d'Israel. Amb aixó és représ el

llenguatge figurat. Antíocus havia abolit legalment el judaisme amb el decret de devastacions (9,

26), que suprimía la singularitat de la vida jueva, en favor de 1' heHenització del cuite i del poblé

de Jerusalem.

—

Féu i reeixí, obrá eficacment, amb éxit, exclama com escandalitzat 1' autor sagrat.

Amb la implantado del nou altar pagá resta efectivament prostrada, aterrada la religió. Compareu
l'abandó en qué estava la muntanya del temple, on es passejaven els xacals segons Lm. 5, 18.

et conculcavit eas. " Et us-

que ad principem fortitudi-

nis magnificatum est : et ab
eo tulit iuge sacrificium, et

deiecit locum sanctificationis

eius. 12 Robur autem datum
est ei contra iuge sacrificium

propter peccata : et proster-

netur veritas in térra, et fa-

ciet, et prosperabitur.
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Durada del s e u

Iriomf.

13
í vaig oir un sant que parlava ; i un sant

digué al tal que parlava : « Fins quan la visió

:

l'holocaust perpetual 'suprimit', i el crim esba-

laídor 'instaliat', i el santuari ( ) en conculca-

do?» 14
1 '

li ' digué : « Fins a dos mil tres-cents

vespres-matins ; llavors el santuari será justifican).

13 Et audivi unum de san-

ctis loquentem : et dixit unus
sanctus alteri nescio cu¡ lo-

quenti : Usquequo visio, e(

iuge sacrificium, et peccatum
desolationis, quae facta est:

et sanctuarium, et fortitudo

conculcabitur? 14 Et dixit ei:

Usque ad vesperam et ma-
ne, dies duo millia trecenti:

et mundabitur sanctuarium.

13. Per unes paraules d'un coHoqui entre dos «sants», Daniel s'assabenta de la durada

de la persecució, que és objecte de la visió. — Un sant que parlava. No s' especifica qué era

alió que deia. Aquest sant (cf. el v. 16) no s'hauria d' identificar amb un ángel (cf. 4, 10

i 14), com es fa ordináriament, sinó amb el personatge misterios descrit a 10, 5-6. — / un

sant digué. Al contrari del primer sant, aquest segon sant és indiscutiblement un ángel. Per

nosaltres, aquest ángel seria Gabriel, el personatge al qual dona ordres l'home d' entre l'Ulai

al v. 16. Llavors es comprendria la raó de la pregunta del segon sant al primer: s'informaria

justament en vistes a les explicacions que havia de donar a Daniel! — 'Suprimit'. Amb G i

Th inserim Q^ítt, suspés, suprimit. -— Esbalaidor. Amb Montgomery i Lagrange prenem D»b*

com forma curta del participi poel de Dtt$, per causa de la forma Dt?b>0 (11, 31) que és cla-

rament una participi poel. — ' Instaliat ' . Amb G i Th llegim )riJ, en comptes de l'infinitiu

de TM. — ( ) Ometem «i un exércit». Pero és molt probable que la lligó primitiva fos,

igual que al v. 12, desolat, en comptes de i un exércit. En el cas present Th, a

diferéncia de G, segueix TM.
14. 'Li'. Així amb G i Th, en lloc d'«em», «a mi» de TM, per tal com la resposta va

adregada al sant que havia fet la pregunta, i no a Daniel. Aquest sent solament la conversa,

pero sense intervenir-hi. — Dos mil tres-cents vespres-matins, és a dir, 11 50 dies. Es parla de

«vespres-matins», perqué es vol indicar el total d' holocaustos perpetuáis que es deixaran

d'oferir. Per tant, com que cada dia se n'oferien dos, un al matí i un altre al vespre, l'o-

missió de 2300 de tais sacrificis importava una duració de 11 50 dies que haurien de passar

abans que el temple fos rehabilitat. L' esment del vespre abans del matí té la seva raó d'ésser

en el fet que els hebreus feien comencar el dia al vespre (cf. 3, 69), i no al matí com nos-

altres. El període de 11 50 dies és un poc més curt que l'assignat en altres bandes (cf. 7, 25

;

9, 27; 12, 11), sense que se sápiga ben bé per qué. Probablement les petites diferéncies han

d' explicar-se per un punt de partenca o d' arribada diferent en els diversos cálculs. Malaura-

dament no es preocupa mai 1' autor sagrat de precisar els dits punts. En el cas present, el

terminus ad quem prou sembla que sigui la dedicació del nou altar el dia 25 del mes de

Quisleu (Desembre) de l'any 165 a. C. (cf. 1 Mac. 1, 54; 4, 52 ss.). Pero, i el terminus

a quo? Seria l'erecció del «crim esbalaidor» el dia 15 del mes de Quisleu de l'any 168?

O bé, algún temps després -quin?-, puix que el «crim» ja está instaliat, i es pregunta so-

lament quant de temps durará la profanació? — Será justificat, és a dir, restaurat i reintegrat

al cuite legítim per mitjá de la purificació ritual. La rehabilitació del «santuari», del temple

de Jerusalem, actualment profanat per les mesures vexatóries d'Antíocus, pertany evidentment

al futur al moment de la profecia. La seva existéncia en les condicions requerides per la Llei

del judaisme és considerada com un senyal tangible de llibertat religiosa. Contra ell anaven

dirigits els principáis atacs de 1' enemic ; amb ell devia comencar la reintegració en els seus

drets del poblé oprimit peí terrible perseguidor.
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15
1 s' esdevingué que, mentre jo, Daniel, veia Apandóde Ga-

la visió i cercava de comprendre, heus ací que
ne '

es planta enfront de mi com una parenca de ba-

ró,
16

i vaig oir una veu humana d' entre l'Ulai;

i crida i digué : «Gabriel, explica-li l'aparició,

a aqueix ! »
17

1 vingué a l'indret on jo estava

dempeus i, en venir ell, em vaig esglaiar i vaig

caure sobre la meva fac. I em digué: «Entén,

fill d'home, que la visió val per al temps de la

vv. 15-26. Daniel rep alguns aclariments sobre els personatges anunciáis i sobre els es-

deveniments. Com al cap. 7, 1' explicado tradueix en termes explícits el simbolisme de la visió.

A propósit d' aqüestes explicacions, dues coses són dignes de remarcar: I
a

. que Daniel que

sabia dilucidar tan bé els somnis de Nabucodonosor i el misteri de la inscripció de Baltasar,

es sent incapac de desxifrar el sentit de les seves própies visions (cf. 7, 12-16); 2 a
. que

malgrat que están datades del regnat de Baltasar (cf. el v. 1 ; 7, 1 ), l'atenció del vident es

concentra en un personatge de la «darreria» (cf. 7, 19 ss.).

15. Es plantá enfront de mi, apareixent de sobte, a una certa distancia (cf. el v. 17 : «i vin-

gué») del vident que s'esforcava de comprendre el sentit de la visió. — Baró. L'hebreu ge-

ber ha estat probablement escollit per a fer un joc de paraules amb Gabriel=« el baró de

Déu» (v. 16). Gabriel es presenta a Daniel, d'una manera análoga a alió que feien ais

caps. 2 i 5 els «savis» de Babilonia cridats a palau per interpretar els «misteris» del rei. El

tal ángel ha de jugar ara prop de Daniel el paper que Daniel jugava prop de Nabucodonosor

i de Baltasar.

16. Una veu humana. «Humana» distingeix la veu percebuda de les veus de les feres o

del dimoni, i suggereix ja la mena de natura de l'ésser que la profereix. Es significativa l'ab-

séncia de la forma misteriosa «com» (una veu humana). El mateix s' observa a 12, 6-7, i

per cert a propósit també d'un ésser sobrenatural que es manté, com al verset present, al

dessobre de les aigües. La coincidencia és massa singular, perqué pugui ésser casual. Sobre

l'excepció aparentment contrária de 10, 16 i 18, vegeu allá les notes corresponents. — D' en-

tre l'Ulai, d' entre les vores de l'Ulai (cf. el v. 2), pero al damunt de les aigües del riu

(compareu 12, 6). — Gabriel, 1' ángel deis grans missatges. Torna a sortir a 9, 21, on ex-

plica a Daniel la profecía de Jeremías sobre els setanta anys que havia de durar la captivitat

de Babilonia. Són les dues úniques vegades que el dit ángel és esmentat a l'Antic Testament.

Ais apócrifs jueus, el seu nom apareix amb freqüéncia. Peí Nou Testament, cf. Le. 1, 19

(anunci a Zacarías del naixement de St. Joan Baptista) i 26 (Anunciació de María).

17. Vaig caure sobre la meva fac, en senyal de terror i respecte (cf. Ez. 1, 28; 3, 23;

9, 8 etc.). A la vista de 1' ángel, Daniel experimenta una mena de deliqui, que el deixa pro-

fundament ensopit com si hagués perdut els sentits (cf. Ps. 76, 7). — Fill d'home (ben-'a-

dam), la mateixa expressió que tan sovint ocorre a Ezequiel. Vol dir simplement «home»,

«mortal». No s'ha de confondre amb el «fill d'home» (bar-enaix) de 7, 14, ni amb la de-

signado messiánica «el fill de l'home» (bar-naixa) deis Evangelis. — Val per al temps de la

fi, i, per tant, es mereix que el vident hi presti atenció, puix que es tracta d'una crisi tan

important com ho és la que posará terme a la present condició de coses i donará lloc a l'es-

15 Factum est autem cum
viderem ego Daniel visionem,

et quaererem intelligentiam:

ecce stetit in conspectu meo
quasi species viri.

16 Et au-

divi vocem viri inter Ulai

:

et clamavit, et ait : Gabriel

fac intelligere istum visio-

nem. 17 Et venit, et stetit

iuxta ubi ego stabam : cum-
que venisset, pavens corrui

in faciem meara, et ait ad

me : Intellige fili hominis,

quoniam in tempore finis
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fi!»
18

1 mentre parlava amb mi, jo estava atuit compiebiturvis¡o. I8 Cumque

, . c .
, .

loqueretur ad me, collapsus
sobre Ja meva tac contra térra; i em toca, i em SUm pronus in terram: et

interrreu u vi- féu teñir dret sobre els meus peus.
19

1 digué :

tetigil me
>
"

Q

statuit me in

sió TT , . . • ii i i
gradu meo, 19 dixitque mihi:

« Heus aci que jo et faig conéixer alió que ha Eg0 ostendam tibi quae

de passar a la darreria de la cólera, car 'la visió'
fut

?
r* sunt in novissimo

r ' maledictionis : quoniam ha-

val per al termini de la fi.
20

El moltó que has bet tempus finem suum.
j i j i i - iií-i 20 Aries, quem vidisti habere

vist, munit de les dues banyes : els reís de Me- comua, rexMedorum estat-

tabliment del reialme de Déu sobre la térra. Aquest temps de la fi és el temps d'Antíocus

Epífanes, com ho demostra la continuació.

19. A la darreria de la cólera de Déu contra el seu poblé, implicada per la subjecció d' Is-

rael a les nacions paganes. Aquesta cólera divina restará completament apaivagada o satisfeta

amb la persecució d'Antíocus contra els jueus, car el perseguidor, es diu a 11, 36, «reeixirá

fins a la consumació de la cólera». Compareu Is. 10, 25; 26, 20. — 'La visió'. Ho inserim

amb Th. — Al termini de la fi és el mateix que «el temps de la fi» del v. 17. Les dues

expressions són concretitzades per Paltra sinónima «la darreria de la cólera» en un fet his-

torie, que és la cessació del mal que afligeix Israel, és a dir, la persecució (cf. els vv. 11-12).

De moment, el profeta no diu res més. Pero és evident que la seva atenció está concentra-

da principalment en alió que seguirá la « fi » o la cessació del mal que la fi suposa : la pau

i benestar anheláis, a l'anunci deis quals va encaminada la profecía, encara que no en parli

expressament.

20. Els reis de Media... El plural «reis» és pres per alguns en el sentit de «reialmes»

com a 7, 17: els «reis» serien els reialmes distints de Media i de Pérsia, que Daniel fa a-

paréixer com successius en la historia (Darius el Meda i Cirus el Persa). Altres 1' interpreten

en sentit propi, análogament a les deu banyes de j, 7 les quals representen sengles reis, i a

la del verset següent, que simbolitza també un reí. El moltó simbolitzaria 1' imperi medo-persa,

el segon deis quatre imperis universals del cap. 2, el qual era un i únic en la concepció de

Daniel. Els «reis» serien tota la serie successiva deis sobirans, en la qual es distingirien els

dos monarques que Daniel coneixia a part, Darius el Meda i Cirus el Persa, figurats per les

dues banyes. Pero les dues banyes són trencades simultániament peí boc simbólic (cf. el v. 7),

mentre que Darius i Cirus desaparegueren successivament i no de mort violenta, almenys el

primer (cf. 6, 29, nota), ni en mans d'Alexandre. A més, Daniel coneix encara algún altre

deis detentors del poder en 1' imperi persa, ultra Darius i Cirus (cf. 11, 2). Cal remarcar,

finalment, que, en la lluita furiosa entre els dos adversaos, el moltó aterrat queda simplement a

mercé del boc victoriós, incapac de resistir-li, sense que sigui mort. Per tant, resulta molt im-

probable que «reis» designi sobirans. Més aviat s'hauria de prendre en l'accepció de «reialmes»,

com vol l'opinió damunt citada. Solament que un reialme de Media, successor de 1' imperi babi-

lónic i predecessor de 1' imperi persa no ha existit mai, ni tan sois en la ment de Daniel, com

pretenen alguns crítics. Per aixó sembla que s'ha d'admetre simplement la lli^ó de les Ver-

sions : el moltó munit de les dues banyes és el rei de Media i de Pérsia. El moltó significa

la Pérsia que succeí Babilonia, pero després d'haver-se incorporat la potencia médica, la qual

quedá supeditada a la influencia persa. Per aixó el moltó es presenta amb dues banyes, l'una

de més baixa que l'altra. En ésser-li trencades les banyes, 1' imperi no quedá destru'it, pero

sí incapac. d'oposar una resistencia sedosa a Alexandre, el qual restá des d'aleshores amo

del camp de batalla.
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dia i de Pérsia,
21

i el boc el pelut : el rei de Ja-

varí, i la banya gran d' entre els seus ulls, aquesta

és el primer rei.
22

1 que es trenca, i en sortiren

quatre en lloc d' ella : quatre reialmes sortiran

'de la seva nació', pero no amb la seva forca.
23

I a la darreria de llur reialesa, El rei insolent

quan els crimináis hauran completat la mesura,

sorgirá un rei descarat

i expert en astúcies.

21. El pelut és l'antic nom hebreu del boc, afegit probablement per vía d' explicado. —
El rei de Javan. «Rei» equival també ací a «reialme», com al verset precedent i a 7, 17. Per

un ús irregular deis símbols, a la cláusula següent té, al contrari, el sentit de «sobirá».

«Javan» designa própiament la Jónia. «Jonis» era el nom amb qué eren coneguts els grecs

que habitaven a les costes d'Asia Menor per les poblacions d'Assíria, antiga Pérsia i Egipte,

amb les quals havien entrat en contacte de bona hora per mitjá de llur comerc, i civilització

avanzada. D'ells, el nom passá a tota la Grécia. El rei de Javan és, dones, el reialme deis

grecs, representat per Alexandre Magne, el qual, a continuació, no és més que la banya gran.

Pero ni el reialme deis perses ni el d' Alexandre no interessen gaire Daniel. Per aixó passa tot se-

guit ais Diadocs, sobretot a Antíocus Epífanes, contra el qual dirigeix una sátira violenta. Quan
arriba a aquest rei, Gabriel cessa d' expressar-se en prosa, per proferir una mena d'oracle a la ma-

nera deis antics profetes. Per la importáncia donada a la banya petita, compareu 7, 7 ss.;"n, 7 ss.

22. / que es trenca... resumeix el v. 8 b
,
per tal que la interpretació resulti més clara en

aquest context. —-'De la seva nació', de la nació d' Alexandre, el primer rei de Grécia que

s' acaba d' esmentar. Amb G i Th llegim TMáD. TM diu «d'una nació». Pero compareu: la

seva for^a, que segueix. — Perd no amb la seva forca. Cap deis reialmes que sortiren de l'im-

peri d' Alexandre Magne (cf. el v. 8) no posseí un poder tan gran com el del célebre con-

queridor macedoni.

23. De llur reialesa, del regnat deis Diadocs, que han succei't l'imperi grec d' Alexandre.

— Els crimináis, els jueus hellenitzants que han abandonat Iahué (cf. Is. r, 28; 46, 8;

Ps. 37, 38) i toleren coses com el «crim» del v. 12. Compareu, encara, 9, 24; 11, 14. G
i Th han llegit un poc diferentment : quan llurs crims estaran al pie. Llavors el text es refe-

riría ais gentils, els pecats deis quals atenyeren llur punt culminant durant el regnat d' An-

tíocus. Sir i V afavoreixen aquesta lli^ó, llevat que ometen el sufix possessiu «llurs», amb

la qual cosa la situació histórica que es suposa recorda encara més la de la fi deis temps,

abans del judici universal. — Sorgirá un rei. Encara que no s'hagi fet allusió explícita al sím-

bol que és explicat, la identificació d' aquest rei amb la banya petita (v. 9) está fora de dubte.

En dir que a la darreria del regnat deis Diadocs sorgirá un rei de les característiques ací des-

crites, és posada suficientment en ciar la continu'ítat de l'un respecte ais altres. Co que és

de máxima importáncia per a la identificació deis reialmes i reis de Daniel. Contra el rei que

seguirá els Diadocs es concentra tota la indignació del profeta, sobretot peí seu carácter frau-

dulent. — Descarat, literalment « dur de cara», insolent. El qualificatiu sembla dependre de

Dt. 28, 50. Compareu alió que es diu de la prostituta a Pr. 7, 13. — Expert en astúcies,

retort, intrigant i dissimulador. Cf. el v. 25; 11, 21 i 27.

9 La Biblia, vol. XV-II

que Persarum. 21 Porro hir-

cus caprarum, rex Graeco-

rum est. et cornu grande,

quod erat inter oculos eius,

ipse est rex primus. 23 Quod
autem fracto illo surrexerunt

quattuor pro eo : quattuor

reges de gente eius consur-

gent, sed non in fortitudine

eius. 23Etpostregnumeorum,

cum creverint iniquitates,

consurget rex impudens fa-

cie, et intelligens propositio-
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i fort,

perseguidor deis

sants

i enemic de Déu.

24
I la seva forca será gran, pero no amb la seva

jorca,

'i parlará' coses inaudites,

i reeixirá i fará,

i destruirá uns poderosos.

I 'contra' els sants anirá
25

( ) la seva idea,

i reeixirá amb la seva penídia,

i s' inflará dins el seu cor,

i en destruirá molts inopinadament.

I s' insurgirá contra el príncep deis princeps,

i será romput sense la intervenció de má.

nes. 24 et roborabitur forti-

tudo eius, sed non in viri-

bus suis : et supra quam
credi potest, universa vasta-

bit, et prosperabitur, et fa-

ciet. Et interficiet robustos,

et populum sanctorum 25 se-

cundum voluntatem suam,

et dirigetur dolus in manu

eius : et cor suum magnifi-

caba, et in copia rerum

omnium occidet plurimos

:

et contra principem princi-

pum consurget, et sine manu

24. Peró no amb la seva jorga manca a Th. Sembla un afegitó, pres de la fi del v. 22.

Altrament voldria dir que era fort grácies a les intrigues. — 'Parlara'. Amb diversos crítics

llegim "13T. (cf. 11, 36; 7, 8 i 20). TM porta «destruirá». Sens dubte, la corrupció és de-

guda a la influencia del «destruirá» d'un poc més avall. — Reeixirá i fará. Potser caldria

intervertir els dos verbs : fará i reeixirá (cf. el v. 12). L'éxit que obtindrá a un cert mo-

ment, el fará aparéixer com victoriós en la seva empresa. — Poderosos. Són : Heliodor, el

contrincant d'Antíocus, les tres banyes desaparegudes davant el darrer (cf. 7, 20) i els seus

adversaris del migdia i del llevant (cf. el v. 9). — 'Contra'. Llegim bv, i prescindim des-

prés de l'accent massorétic. TM diu : i destruirá poderosos «i el poblé deis sants. 25. I con-

tra la seva idea i reeixirá» etc. Sobre destruir el ritme, aquesta Higo ofereix, encara, l'incon-

venient de no donar sentit. De més, « destruirá el poblé deis sants » seria inexacte, per tal

com Antíocus no va destruir ni els jueus, ni els sants puix que aquests « rebran el reialme

»

(7, 18). Tot i que repeteix una frase, G indica bastant bé quin era el tenor primitiu del text:

destruirá poderosos «i un poblé de sants. 25. I contra els sants anirá la seva idea» etc.

25. ( ) Ometem «i contra», que representa la vera llicó de la fi del verset precedent

(vegeu allá la nota), pero que ací no fa més que estorbar. Per tota la frase, compareu «i

el seu cor será contra Palianca santa» de 11, 28. Vol dir que Antíocus dirigirá la seva po-

lítica o pía d'acció contra els jueus fidels. — Amb la seva perfidia. Si el text fos auténtic,

així caldria traduir l'hebreu, el qual diu literalment: «perfidia a la seva má». Pero no seria

estrany que «reeixirá» hagués estat pres equivocadament del v. 24, perqué sorprén la seva

repetició a tan poca distáncia l'un de l'altre. Si s' hagués de suprimir ací, llavors la traducció

seria: «i perfidia hi haurá a la seva má», és a dir: i usará de perfidia en els seus procedi-

ments. Sobre els éxits de la perfidia d'Antíocus, cf. 11, 32 ss. — Inopinadament, literalment:

«en seguretat» o « tranquiHitat », quan la gent es pensen estar en seguretat i no recelen de

res. Compareu 1 Mac. 1, 29 s. ; 2 Mac. 5, 23-26, on es parla de l'atac sobtat de Jerusalem

per Apollonius, principal coHector de tribuís d'Antíocus Epífanes. — El príncep deis princeps

és Déu, el príncep de l'exércit del cel del v. 11. Els «princeps» són els estéis del dit v. 11

o els déus de 11, 36. — Sense la intervenció de má humana. Es la mateixa expressió de 2, 34,

solament que usa el singular « má » en comptes del plural. Significa que Antíocus morirá a

conseqüéncia d'un cástig divi, el qual estroncará la seva carrera (cf. 9, 26; 1 Mac. 6, 11-16;

2 Mac. 9, 1 ss.). La seva fi es veurá precipitada peí summum de la seva prepotencia en la

contesa amb Déu, el príncep deis princeps.
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26
I la visió deis vespres i matins,

el que ha estat dit, veritat és

!

I tu : ten la visió secreta,

car val per a dies llunys ! »

27
1 jo, Daniel, () vaig emmalaltir-me per Efectesdeu «-

uns dies. Després em vaig llevar, i vaig fer la

feina del rei. Pero estava anguniós per la visió,

i jo no la comprenia pas.

26. Veritat és. Gabriel es limita a confirmar 1' exactitud de la visió deis vespres-matins,

sense que afegeixi res a alió que Daniel ja coneix respecte al temps (cf. el v. 14), el qual

és suposat prou ciar. — Ten la visió... A Ap. 1, 3 és tot el contrari. La recomanació present

explica, probablement, per qué el llibre de Daniel no ha estat conegut més aviat. La visió

val per a dies llunys, literalment «molts», és a dir, que no s'ha de complir sinó en uns

temps encara llunyans (cf. els vv. 17 i 19), deis quals no és determinat el moment precís.

27. Amb el verset precedent s'ha clos la visió. Sense dir res de la desaparició de Gabriel,

Daniel passa tot seguit a les seqüeles físiques i moráis que li ocasiona la cosa. -— ( ) Amb
G ometem el dubtós "^"rn, estiguí perdut o vaig defallir (?). Potser és una dittografia. —
La feina del rei. Com que, de l'una banda, la visió está datada de l'any tercer de Baltasar

i, de l'altra banda, Baltasar no sembla saber res de Daniel abans de l'episodi del banquet del

cap.
5

(cf. 5, 13), seria lógic d' inferir que la feina de qué parla ací el vident era la que li in-

cumbía en la seva qualitat de « tercer » o xalix, i que, per tant, aixó darrer era quelcom més

que un simple títol áulic. I si era realment així, hom hauria d' inferir, encara, o bé que el

cap. 5 era origináriament independent de la resta del llibre al qual hauria estat incorporat, o

que el text de 5, 30 de TM no és primitiu, per tal com si Baltasar havia estat occit la raa-

teixa nit que conferí a Daniel la dessús dita dignitat, mal hauria pogut aquest darrer fer la

feina del rei dies després. — / jo no. pNl és defectiu per "Oi^l (compareu ^Xl del v.

5; 12, 8). El capítol termina amb una constatació análoga a la de 7, 28 (vegeu la nota).

El capítol següent dirá qué era alió que Daniel no comprenia en la visió.

conteretur. 36 Et visio ve-

spere et mane, quae dicta

est, vera est : tu ergo visio-

nem signa, quia post mul-

tos dies erit.

27 Et ego Daniel langui,

et aegrotavi per dies : cum-

que surrexissem, faciebam

opera regis, et stupebam ad

visionem, et non erat qui

interpretaretur.
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CAPÍTOL IX

LA PROFECIA DE LES SETANTA SETMANES

Temps i ocasió L'any primer de Darius, fill d'Assuerus, de la

semenca deis medes, que fou fet rei sobre el reial-

me deis caldeus, - 2
1' any primer del seu regnat

1 In anno primo Darii filii

Assueri de semine Medorum,
qui imperavit super regnum
Chaldaeorum :

2 Anno uno
regni eius, ego Daniel intel-

Cap. IX. Completa la visió precedent quant a la circumstáncia de temps. Daniel, el qual

espera la salvació per a dins de poc, no compren, en efecte, que 1' ángel li digui amb tanta

insistencia al cap. 8 que la visió es refereix a temps llunyans. I la cosa li resulta tant més

incomprensible, que ara ha trobat una profecía en el llibre de Jeremías, la qual confirma la

seva esperanca, puix que s'hi llegeix que Jerusalem ha de restar en ruines solament setanta

anys. Com, dones, pot dir-li 1' ángel que la salvació s'ha d'ajornar tant, fins a la fi deis

dies? Per sortir de dubtes, el profeta s'adreca en conseqüéncia a Déu i li demana en oració

humil i penitent, que vulgui esclarir-li la dificultat en una nova visió, i que li faci compren-

dre com cal la profecía jeremiana. Es per donar-li satisfacció que Gabriel se li apareix una

altra vegada, i li explica la cosa distingint entre la reedificació de Jerusalem i la vinguda de

la salvació messiánica. Quant a la primera, la profecía de Jeremías tindrá compliment a la

data fixada. Quant a la segona, els setanta anys s'han d'entendre, no d'anys ordinaris, si-

no de setmanes d'anys. - Actualment el capítol consta de tres parts : a) introducció (vv.

1-4*); b) pregária de Daniel a favor de Jerusalem i de la muntanya santa de Sion (vv. 4
b-

2o); c) anunci de 1' arribada de 1' ángel, i interpretació de la profecía (vv. 21-27). Per° és

probable que la peca no comprengués orígináríament més que a) i c). La brevetat del capí-

tol així simplificat correspondria bé al carácter de complement que presenta la nova visió res-

pecte a la del capítol 8.

1 . U any primer de Darius, cf. 6,1. La nova visió tingué lloc poc després de la caiguda

de 1'imperi de Baltasar, durant el regnat del qual s'havia escaigut la visió precedent (8, 1),

i no gaire després de l'accessió de Darius al tron, narrada a 6, 1. — Assuerus, en grec Xer-

xes, en persa Kljsayarsa. El Darius Hystaspes de la historia (521-485) no era fill, sinó pa-

re de Xerxes I (485-465). — De la semenfa deis medes, el «Meda» com és dit a 6, 1. — Fou

fei rei. Forma hofal, emprada solament ací. Encara que fos auténtica, no implicaría cap po-

sició subordinada de Darius respecte a un altre -Cirus, per exemple-, el qual l'hauria fet

rei. Equivaldría simplement a: esdevingué rei, regná. «Regná» és, de fet, la llicó de Th. G
diu «els quals regnaren. » La insisténcia a fer de Darius el successor del rei Baltasar en el

reialme deis caldeus demostra que no es tracta de cap corrupció ocasional del text, ni de

cap nomenament d'un rei subaltern que hauria estat sota les ordres de Cirus amb un nom
real diferent del de Darius, del qual parla el llibre de Daniel.

2. U any primer del seu regnat. Aquesta repetició manca a Th. Pero és més aviat el v. 1

que caldria suprimir, per tal com conté « tants errors com paraules » (Lagrange). Alguns

volen veure en aquesta represa un indici d'una modificació, o d'afegidura al comencament,
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lexi in libris numerum an-

norum, de quo factus est

sermo Domini ad Ieremiam
prophetam, ut complerentur
desolationis Ierusalem se-

ptuaginta anni. 3 Et posui

faciem meam ad Dominum
Deum meum rogare et de-

precari in ¡eiuniis, sacco, et

ciñere.

jo, Daniel, em vaig adonar en els llibres del nom-

bre deis anys que, segons la paraula de Iahué al

profeta Jeremías, s' havien de complir sobre les

ruines de Jerusalem: setanta anys. 3
I vaig gi-

rar la meva cara vers el Senyor Déu per cercar

pregaría i suplicacions en dejuni i sac i cendra.

realitzada quan el capítol, que primer hauria existit separat, com els altres, fou incorporat al

llibre. — En els llibres sants, en la Sagrada Escriptura. Aixó suposa 1' existencia d' una coliec-

ció deis profetes canónics. Pero quant al contingut de la coliecció, Túnica cosa que aprenem

de cert és que la dita coHecció enclo'ia el llibre que ens és arribat sota el nom de Jeremías.

Allá, dones, llegí Daniel el nombre exacte deis anys -setanta- que Jerusalem havia de res-

taren ruines. El profeta es refereix a Jer. 25, 11 -on apareix el mateix mot per «ruines»- i 29,

10- on és emprat el mateix verb per « complir-se ». Própiament en el primer passatge de

Jeremías es parla de setanta anys que estaran subjectes a Babilonia certes nacions; en el se-

gon, de setanta anys de captivitat per ais exiliáis jueus. Pero la fi de l'imperi babilónic i el

repatriament deis jueus deportáis havia de coincidir amb l'inici de la restauració de «les rui-

nes de Jerusalem», és a dir, amb el restabliment del poblé de Judá. Compareu 2 Par. 36,

21; Esd. 1, 1. Pero, per qué s' interroga Daniel sobre el sentit de l'oracle de Jeremías, si es

trobava a 1' any primer de Darius que era el de la caiguda de Babilonia, quan no havien pas-

sat encara els setanta anys previstos per a l'exili? No havia, encara, Cirus pres el dit any

de 538 totes les mesures perqué s'acomplís la predicció? Sota la ficció transparent de l'antic

Daniel, seria 1' autor real de temps posteriors que interrogaría Déu. Co que resulta un nou

argument que s'ha de teñir en compte en la disputa sobre la data de composició del llibre.

— Profeta Jeremías. Perseguit i fracassat durant la seva vida, Jeremías havia esdevingut al

temps deis Macabeus un deis profetes més veneráis (cf. 2 Mac. 2, 1 ss.; 15, 13-16). Sobre

l'autenticitat de la seva profecía deis «setanta anys», vegeu el nostre comentan a Jer. 25,

11- 29, 10.

3. El Senyor sembla afegit posteriorment sota la influéncia ¡de la pregaría següent, en la

qual ocorre sovint aquesta designació divina. A la resta del llibre, «el Senyor» (^N) no

apareix més que a 1, 2. A 6, 11, on es troba una frase paraHela a la nostra, s'usa sola-

ment Déu (n^S). La posició per a l'oració és de cara «vers Déu», és a dir, en direcció

de Jerusalem (cf. 6, 11). — Per cercar pregaría, per lliurar-me a Toració, sentida com unió

amb Déu. Sobretot en la seva forma més alta d'oració infusa, l'home no pot donar-se a si

mateix la pregaría, sinó que l'ha de cercar (cf. Rom. 8, 27). «Tu excitas ut laudare te de-

lectet», diu St. Agustí (Confessiones, 1, 1). —En dejuni... Per fer més eficac, la seva oració,

el profeta es lliura ais actes habituáis de peniténcia, que eren el dejunar, vestir-se de sac o

cilici, cobrint-se el cap de cendra i confessant, és a dir, reconeixent que el judici de Déu ha

estat justament provocat per les culpes própies i per les del poblé. La peniténcia o mortifica-

ció i la confessió eren els acompanyaments usuals de la pregaría. Compareu 10, 3.

vv. 4-19. L'oració, que presenta ressemblances extraordináries amb Bar. 1, 15-3, 18,

consta de dues parts : a) confessió deis pecats de la nació, i reconeixement de la justicia

del cástig diví (vv. 4-14); b) demanda de misericordia i de restauració (vv. 15-19). Diver-

ses raons semblen suggerir-ne la inserció posterior: I
a

el context requereix una pregaría de-

manant iHuminació o esclariment de dificultáis, i no una confessió deis pecats del poblé.
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Confessió deis

pecats del poblé

4
I vaig pregar Iahué, el meu Déu, i vaig confessar

i vaig dir : « Ah ! Senyor, el Déu gran i redub-

table, que serva 1' alianza i la fidelitat amb aquells

que 1' amen i serven els seus manaments !

5 Ha-

vem pecat i havem delinquit i havem obrat im-

piadosament i en havem rebellat, i ens havem

desviat deis teus manaments i de les teves ordi-

nacions, 6
i no havem donat escolta ais teus es-

claus, els profetes que parlaven en nom teu ais

nostres reis, ais nostres princeps i ais nostres pa-

res i a tot el poblé de la térra.
7 A tu, Senyor, la

justicia, i a nosaltres la confusió de la cara, com

4 Et oravi Dominum De-

um meum, et confessus sum,

et dixi : Obsecro Domine
Deus magne et terribilis,

custodiens pactum, et mise-

ricordiam diligentibus te, et

custodientibus mandata tua.

B Peccavimus, iniquitatem fe-

cimus, impie egimus, et re-

cessimus : et deciinavimus

a mandatis tuis, ac iudiciis.

6 Non obedivimus servís tuis

prophetis, qui locuti sunt in

nomine tuo regibus nostris,

principibus nostris, patribus

nostris, omnique populo ter-

rae. 7 Tibi Domine iustitia :

nobis autem confusio faciei,

I, de fet, 9, 21 ss. procedeixen tot seguit a explanar la profecía de Jeremías, sense teñir

per res en compte la súplica de perdó i de restauració que és feta en la nostra pregaría.

Aquesta, en canvi, no diu res de la profecía deis setanta anys, que és alió que preocupa

Daniel (cf. els vv. 2-3). 2 a Daniel és a Babilonia, mentre que la pregaría es revela com es-

crita per un que residía a Palestina (cf. el v. 7: els qui són prop i els qui són lluny; v. 16 :

tots els nostres veíns). 3
a El nom de «Iahué» és emprat solament ací, i enlloc més del llibre

-9, 2 s' explicaría perqué es tractava d'una cita de Jeremías; pero cal observar que G no el

porta. 4
a Per 1' autor de l'oració, la persecució que sofreixen els jueus és l'efecte deis pecats

del poblé i acompleix les amenaces profétiques; a la resta del llibre, la persecució és abans

de tot provocada per la impietat i l'orgull satánic d'Antíocus Epífanes i deis enemics de Déu.

La doble introducció (v. 4 — v. 3 ) i el doble passatge a la interpretació de la profecía

(v. 20 =v. 21) serien, encara, indicis de la sutura.

4. A partir de i vaig dir, el verset és gairebé idéntic a Ne. 1, 5 (cf. Ne. 9, 32
a

; Dt. 7,

9 i 21 ; 1 Re. 8, 23). La invocació amb qué comenca l'oració, igual que en els himnes,

exalta la fidelitat de Déu a les seves promeses. Es un lloc comú de les pregáries de les oca-

sions solemnes i luctuoses, solament que ara inspira tota la nostra composició.

5. Per la primera part del verset, cf. 1 Re. 8, 47; Ps. 106, 6. Per la segona part, cf. Dt.

17, 20; Ps. 118, 102. Els diversos sinónims expressen simplement el pecat d' Israel, que no

havia sabut mantenir-se fidel a la Llei o Tora de Moisés. El poblé confessa que no ha complit

la seva part del pacte o alianca que Déu havia conclós amb Israel llavors de la teofania sobre

la muntanya del Sinaí després de la sortida del poblé de la térra d'Egipte.

6. / no havem donat escolta... és a dir, ens havem apartat de tu, sense fer cas de les

amonestacions deis profetes, circumstáncia que agreuja encara més el nostre pecat. La frase

recorda Jer. 26, 5
(cf., encara, Jer 7, 25; 25,4; 29, 19; 35, 15; 44, 4). — Ais nostres

reis... poblé déla térra, com a Jer. 44, 21 (cf. Jer. 44, 17; Ne. 9, 32 i 34). Perla seva posició entre els

princeps ( =oficials de govern ) i el comú poblé laic, « pares » semblaría designar els caps de

les famílies majors, més aviat que els avantpassats en general. L'omissió deis sacerdots o

element eclesiástic entre els culpables faria pensar que 1' autor de la pregaría era un d'ells.

7. La justicia, en el sentit de fidelitat a 1' alianca. A Déu correspon la lloanca de fideli-

tat a la paraula donada (cf. el v. 4). — La confusió de la cara, la que es manifesta a la

cara després d'una repulsa, decepció, desastre etc. Al poblé toca d'avergonyir-se, per tal com
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1

sicut est hodie viro luda,

et habitatoribus Ierusalem,

et omni Israel, his qui pro-

pe sunt, et his qui procul

in universis terris, ad quas

eiecisti eos propter iniquita-

tes eorum, in quibus pecca-

verunt in te. 8 Domine no-

bis confusio faciei, regibus

nostris, principibus nostris,

et patribus nostris, qui pec-

caverunt. 9 Tibi autem Do-
mino Deo nostro misericor-

dia, et propitiatio, quia re-

cessimus a te: I0 etnonau-
divinius vocem Domini Dei

nostri ut ambularemus in

lege eius, quam posuit no-

bis per servos suos prophe-

tas.
11 Et omnis Israel prae-

varicati sunt legem tuam, et

declinaverunt ne audirent

vocem tuam, et stillavit su-

per nos maledictio, et de-

testatio, quae scripta est in

libro Moysi servi Dei, quia

reconeixement

és avui, - ais homes de Judá i ais habitants de Je-

rusalem i a tot Israel, els qui són prop i els qui

són lluny en tots els paisos on els has relegats

per la traició amb qué t' havien trait :

8 Senyor,

a nosaltres la confusió de la cara, ais nostres

reis i ais nostres princeps i ais nostres pares, per

tal com havem pecat contra tu ;

9
al Senyor, Déu

i • • i i* • i 1 ' ^* 1 de la justicia de

nostre, la misericordia i el perdo. Car ens havem Déu .

rebellat contra ell,
10

i no havem escoltatla veu de

Iahué, el nostre Déu, de caminar per les seves liéis

que havia posat davant nostre per má deis seus

esclaus, els profetes.
11

1 tot Israel ha transgredit

la teva llei, i s' ha desviat no escoltant la teva

veu ; també s' és abocat sobre nosaltres la male-

dicció i el jurament consignáis a la llei de Moi-

és ell que ha mancat a 1' alianza, i no Déu. Compareu Esd. 9, 7; Bar. 1, 15. — Com és

avui, com és el cas actualment, en qué ens trobem en una situació tan poc gloriosa (cf. 3,

33). La confusió que cobria la cara del poblé jueu al moment de la composició de la pre-

gada era ben merescuda, per tal com havien pecat greument contra el Senyor, la Llei del

qual no observaren. — Tot Israel, en sentit etnológic, tots els membres del poblé jueu que

no eren a Judá o a Jerusalem. — Els qui són prop, al territori que volta Judá i entre les

nacions ve'ínes, en oposició ais «qui són lluny», a les diverses terres d'exili apartades, a les

quals han estat emmenats o s'han traslladat voluntáriament per les raons que siguin. Aquests

dos qualificatius defineixen «tot Israel». Compareu Jer. 25, 26; Is. 57, 12.

8. Senyor. Molts manuscrits porten «Iahué». En aquest verset no es fa menció del «po-

blé de la térra», deis laics, fora deis reis i princeps.

9. Al Senyor. Molts manuscrits porten també a «Iahué». — Car ens havem rebellat. El sen-

tit és : No tenim altre recurs, que confiar-nos a la misericordia i perdó de Déu, car ens ha-

vem etc. (cf. Dt. 5, 30-31). Els orants reconeixen que no teñen mérits per a fer valer davant

Déu. — Contra ell. En aquesta oració és freqüent l'ús de la tercera persona, en lloc de la

segona que reclamaría l'allocució. A 10, 17 el canvi de persona representa un homenatge

respectuós envers el senyor amb qui s' enraona.

10. Cf. sobretot Bar. 1, 18; 2, 10. El verset explica en qué consistía la rebeHió del v. 9 :

ens havem rebeliat, no escoltant la veu, no obeint l'ordre del Senyor d'observar la seva Llei.

La manera de parlar deis profetes, que havien « proposat les liéis » que calia observar, indica

que no n'existien ja d' aquests personatges al moment de la redacció de la nostra oració,

<;o que és constatat explícitament a 1 Mac. 4, 46 peí temps de la persecució d'Antíocus.

Al verset següent apareix clara la identificació de les «liéis proposades pels profetes» amb la Llei

de Moisés.

11. Les conseqüéncies de la desobediéncia han estat terribles. — Tot Israel. El poblé en

pes (cf. el v. 7) s' havia fet culpable envers el Déu de la nació. — La maledicció i el jurament,

la maledicció reforcada amb jurament. Fa referencia a Dt. 28, 15 ss. L' amenaza del Senyor
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sés l'esclau de Déu, car havíem pecat contra

ell !

12 Ha mantingut, dones, 'la seva paraula',

que havia parlat sobre nosaltres i sobre els nos-

tres jutges que ens jutjaven, de fer venir sobre

nosaltres un gran mal, talment que no havia es-

tat fet davall tot el cel com ha estat fet a Jeru-

salem.
13 Com és escrit a la llei de Moisés, tot

aquest mal ha vingut sobre nosaltres, i no ha-

vem amoixat la fac de Iahué, el nostre Déu, re-

nunciant a les nostres iniquitats i atenent a la

seva veritat.
14

1 Iahué ha vetllat sobre el mal i

F ha fet venir sobre nosaltres ; perqué Iahué, el

nostre Déu, és just peí que toca a totes les se-

ves obres que acompleix, mentre que nosaltres

Demanda de m ¡- no havem escoltat la seva veu. 15
1 ara, Senyor,

Déu nostre, que vas fer sortir el teu poblé de la

térra d'Egipte amb má forta i et vas fer un nom,

com és avui : Havem pecat, havem obrat impia-

dosament! 16 Senyor, conforme a totes les teves

justicies, que s'aparti, au ! la teva ira i la teva

contra els transgressors de la Llei s'ha complit sobre el poblé en tota la seva extensió, amb

el desastre de l'exili o dispersió i els altres mals que s'han abatut sobre els jueus.

12. Cf. Bar. 2, i-2.— 'La seva paraula', l'ha complida, executada. Es la mateixa frase

que a Ne. 9, 8. Amb el qeri i Dt. 9, 5
llegim, pero, el singular, en lloc del plural « les

seves paraules » de TM. —Jutges és una denominado arcaica per « governants », la qual re-

sumeix 1' enumerado de més amunt «reis, princeps i pares» (vv. 6 i 8 ). — Tot manca a

G. Sobre la incomparabilitat del cástig de Jerusalem, compareu Lm. 2, 13.

1 3 . Com és escrit. Es el més antic exemple de la fórmula que tantes vegades apareix en

el Nou Testament. — A la llei de Moisés. Cf. Dt. 28, 15; 30, 1. — La seva veritat és la re-

ligió, considerada sobretot com un conjunt de doctrines moráis. Els orants no han procurat

aplacar Iahué amb una bona conducta moral. Al contrari, llurs pecats persistents són causa

que el mal que havia caigut sobre Jerusalem continu'i amb tanta o més intensitat sobre ells,

sense que aparegui enlloc la tendencia a disminuir.

14. Ha vetllat. Cf. Jer. r, 12; 31, 28; 44, 27. — Peí que toca a totes... Cf. Esd. 9, 15; Ne.

9,8133; Jer. 12, 1; Lm. 1, 18. L'epítet «just» designa l'acció vindicativa de Iahué contra

el pecat. Els cástigs que infligeix de conformitat a les amenaces fetes per mitjá deis profetes

o de la Llei són ben merescuts.

vv. 15-19. Pas gradual de la confessió a la súplica en demanda de socors. Cf. Bar. 2,

11 ss. Déu va manifestar la seva forca i la seva gloria amb els miracles de la sortida d'Egip-

te. La remembranza de semblants meravelles és una invitado indirecta a renovar-Ies al rao-

ment crític actual, probablement el del temps de la persecució d'Antíocus Epífanes.

16. Les teves justicies, els teus actes de justicia. Equival ací en certa manera a: les teves

peccavimus e!.
12 Et statuit

sermones suos, quos locutus

est super nos, et super prin-

cipes nostros, qui iudicave-

runt nos, ut superinduceret

in nos magnum malum, qua-

le numquam fuit sub omni

cáelo, secundum quod fa-

ctum est in Ierusalem. 13 Si-

cut scriptum est in lege Moy-
si, omne malum hoc venit

super nos : et non rogavi-

mus faciem tuam Domine

Deus noster, ut revertere-

mur ab iniquitatibus nostris,

et cogitaremus veritatem tu-

am. 14 Et vigilavit Dominus

super malitiam, et adduxit

eam super nos : iustus Do-

minus Deus noster in ómni-

bus operibus suis, quae fecit:

non enim audivimus vocem

eius.
15 Et nunc Domine Deus

noster, qui eduxisti populum
tuum de Terra AEgypti in

manu forti, et fecisti tibí

nomen secundum diemhanc:

peccavimus, iniquitatem fe-

cimus. 16 Domine in omnem
iustitiam tuam: avertatur ob-

secro ira tua, et furor tuus
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a civitate tua ierusaiem, et colera de la teva ciutat de Jerusalem, la teva
monte sancto tuo. Propter .

peccata enim nostra, et ini- muntanya santa. Lar, pels nostres pecats 1 per

^ST^ST^ les iniquitats dels nostres Pares >
Jerusalem i el

in opprobrium sum ómnibus teu poblé han esdevingut l'oprobi de tots els
per circuitum nostrum. 1 ° 1

17 Nunc ergo exaudí Deus nostres vei'ns. I ara, escolta, Déu nostre, la ¡desudó,
noster orationem servi tui,

i • j i -i i«

et preces eius: et ostende pregaría del teu servent i les seves suphcacions,

SSlST^d^S 1 fes resplendir la teva fac sobre el teu santuari

est propter temetipsum. 18In- desolat, 'per tU '
, SenVOr !

18
Inclina, Déu meu, en vista .Ugló-

cima Deus meus aurem tuam,
« • u i r^U 1 * 11 ria del Senyor.

et audi: apen ocuios mos, la teva orella, i escolta ! Ubre els teus ulls i ve-
et vide desolationem no- , j i • •

i • 1 i

stram, et civitatem, super ges les nostres desolacions i la ciutat sobre la

bondats, les teves misericórdies passades. Es parla, pero, de «justicies», perqué l'acte mise-

ricordiós que hom li demana implicava al mateix temps una certa justicia de la part del Se-

nyor. Car, en virtut de la seva alianza amb Israel, el seu nom estava com lligat amb la

sort del poblé escollit que el portava (cf. el v. 19). De manera que alió que era en detri-

ment i deshonor d' Israel, redundava també en detriment i deshonor del nom del Senyor, qui

apareixia ais ulls dels gentils com incapaz de protegir i de defensar el seu poblé. Per aixó,

si la restauració del poblé que se li demana era una pura misericordia peí que fa a Israel que

no la mereixia per tal com havia pecat, era alhora una justicia de la part de Iahué, en quant

ell es devia a si mateix de vetllar peí seu nom o bona reputació davant els gentils. I no so-

lament davant els gentils, sinó també davant els jueus mateixos, per tal com ell havia pro-

mes, llavors de la conclusió de 1' alianga, de venir en auxili d' ells sempre i en la mesura que

ho mereixessin amb llur bon comportament. — En lloc de "t>23, conforme a totes, Th i Bar.

2, 12 llegeixen "^33, en o contra totes. I el darrer ajunta, encara, l'incís al verset precedent

:

«havem obrat impiadosament contra totes les teves justicies »=manaments, que seria un si-

nónim de Llei. Pero J?Bh, obrar impiadosament no és mai seguit de 2 a l'Antic Testament.

— La teva ciutat. A Is. 45, 13 Jerusalem és dita per Iahué «la meva ciutat». La capital de

Judá apareix ací com el centre i compendi de tot el poblé jueu, tal com era considerada en

els temps de després de l'exili. Es anomenada, encara, la «muntanya santa» de Iahué (cf.

Ps. 15, 1 ), per raó del temple situat a la muntanya de Sion a Jerusalem. — Dels nostres pares.

Cf. Ne. 9, 2. La situació precaria de Jerusalem i del poblé jueu era, ais ulls dels fidels, una

prova palesa de la continuado de la irritado de Iahué, provocada pels pecats dels presents i

dels passats (cf. Lm. 5, 7). Solament la salvado tan anhelada demostrará que la cólera del

Senyor s'ha apartat realment de Jerusalem i del poblé jueu, que la reconciliació és completa.

17. Del teu servent, de Daniel que faria la pregaría. — Fes resplendir la teva fac (cf. Nom.

6, 25; Ps. 80, 4, 8 i 20), mostra't propici, reintegra en tot el seu honor el teu santuari deso-

lat, allusió probable a 8, 13 ; 9, 27 ; 1 1, 13 ;
12, 11. En el fons, 1' autor de l'oració demana

que Iahué restableixi el cuite legítim interromput durant la persecució d'Antíocus Epífanes.

— 'Ver tu'. Així amb Th (cf. el v. 19). TM diu «peí Senyor», per causa d' ell. Pero la ter-

cera persona és estranya enmig d'una série de peticions en la segona. Déu és presentat com
interessat en certa manera a obrar, per tal de defensar la seva propietat : el seu poblé, la

seva ciutat, el seu santuari.

18. Inclina... Cf. 2 Re. 19, 16; Is. 37, 17. —Sobre la qual és anomenat el teu nom, que

porta el teu nom, que et pertany, en altres mots, que és la teva ciutat, com es diu al v. 16.
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qual és anomenat el teu nom ! Car no per raó

de les nostres justicies fem caure les nostres su-

plicacions davant de tu, sinó per raó de la teva

gran misericordia.
19 Senyor, escolta ! Senyor, per-

dona ! Senyor, aten i obra, no tardis, per tu, o

mon Déu ! Car el teu nom és anomenat sobre

la teva ciutat i sobre el teu poblé ! »

Nov«aparici<sde
20

1 encara jo estava parlant i pregant i con-

fessant el meu pecat i el pecat del meu poblé

d' Israel i fent caure la meva suplicació davant

Iabué, el meu Déu, per la muntanya santa del

meu Déu, - 21
i mentre jo estava encara parlant

'en pregaría', quan 1' home Gabriel que havia

vist en la visió al comencament, arribá cap a mi

volant rápidament com per allá el temps de 1' o-

objectedeiase- blació vespertina.
22

1 ' vingué ' i parla amb mi
va missió. 'I' r T\ * 1 1 ' C

i digue : « Daniel, ara he sortit per íer-te com-

Compareu Dt. 28, 10; Jer. 7, 10; 14, 9; 25, 29; 1 Re. 8, 43; Is. 63, 19. — De les nostres

justicies, en sentit legal, deis mérits que hágim contret amb 1' observarla deis preceptes de

la Llei.

—

Fem caure... Cf. Jer. 38, 26; 42, 2 i 9; Bar. 2, 19.

19. Senyor, escolta. Cf. 1 Re. 8, 30
b
, 34, 36 i 39.

— No tardis, no difereixis el compliment de

la profecía de Jeremías, de la qual es tracta al capítol present.

20. El meu pecat. «Pecat» és usat en sentit collectiu (cf. Jo. 1, 29). — Per la muntanya

santa del temple de Jerusalem, cf. el v. 16.

21. I mentre s'uneix tot naturalment amb el v. 3.
— ' En pregaría'. Amb alguns manus-

crits de G llegim "fl3, en lloc de "ñ?, en la pregária, que suposa que l'oració precedent

pertanyia al context. « Parlar en la pregária » correspon més aviat a un que recita una ora-

do apresa de cor, com un escolar diu la seva llicó, no al qui improvisa. G porta : « en la

meva pregária». — Al comencament equival a «abans». Es refereix a la visió de 8, 15-18, no al

cap. 7. — Volant rápidament, literalment «volant en vol», és a dir, amb una velocitat extraor-

dinária. Tal és la interpretació del verb -dubtós- de TM, que encaixa més bé en el context.

Es la que han adoptat també les Versions. «Volar», pero, no implicada necessáriament que

Gabriel tingués ales. La Biblia no coneix com alats més que el querubs i els serafins, figu-

res que han estat probablement la causa que els ángels siguin representáis també amb ales.

— Temps de V oblado vespertina, del sacrifici que havia d'oferir-se cada dia a la tarda (cf. Ex.

29, 38 ss. ; Nom. 28, 4), dit « oblació » (incruenta) per raó de la fariña, vi i oli que s'unia

a l'holocaust. Era segurament una de les hores fixades per a l'oració (cf. 6, n), la més im-

portant de les tres de qué parla el salmista: vespere et mane et meridie (Ps. 55, 7). Avui

dia és encara un deis moments particularment dedicáis a l'oració entre els musulmans.

22. 'Vingué'. Amb G llegim tfljl, en lloc de pjl, i féu comprendre. En el darrer cas

caldria suplir el pronom em : « em féu comprendre», puix que altrament l'incís no té sen-

tit. — Ara, en oposició a «comencament» del v. 23, posa en relleu la distancia recorreguda

quam invocatum est nomen
tuum : ñeque enim in iusti-

ficationibus nostris proster-

nimus preces ante faciem

tuam, sed in miserationibus

tuis multis: 19 Exaudi Domi-
ne, placare Domine : atien-

de et fac : ne moreris pro-

pter temetipsum Deus meus:

quia nomen tuum invocatum

est super civitatem, et super

populum tuum.
20 Cumque adhuc loquerer,

et orarem, et confiterer pee-

cata mea, et peccata populi

mei Israel, et prosternerem

preces meas in conspectu

Dei mei, pro monte sancto

Dei mei :

21 Adhuc me lo-

quente in oratione, ecce vir

Gabriel, quem videram in vi-

sione a principio, cito vo-

lans tetigit me in tempore
sacrificii vespertini. 22 Etdo-
cuit me, et locutus est mi-

hi, dixitque: Daniel nunc
egressus sum ut docerem te,
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et ¡nteiiigeres. 23 Ab exordio prendre clarament !

23 Al comencament de les te-
precum tuarum egressus est r

sermo: ego autem veni ut ves suplicacions sortí una paraula, i jo vine a
indicarem tibí, quia vir de- . .

,

sideriorum es : tu ergo ani- comunicar-te-la : car ets un home de predilec-
madverte sermonem, et in- • < 1 t» j » 1 1 • /

teiiige visionem. cío ! Para, dones, atencio a la paraula i aten a

per 1' ángel en el seu vol rápid i, al mateix temps, la rapiditat d'aquest vol. — He sortit del

consell o reunió, al qual assistia en el cel. Compareu 7, 9 ss. En un tres i no res s'ha po-

sat V ángel, del cel llunyá on es trobava, al costat de Daniel a la térra. — Per fer-te compren-

dre clarament, literalment
,
«per instruir-te, iHustrar-te en» o « amb comprensió ». Els termes

són els mateixos que a 8, 27, on Daniel es queixava de no comprendre la visió. Aixó indica-

ría que la informació que li aporta 1' ángel ha de fer-li «comprendre» alió que no « cóm-

prenla » en la visió preeedent. Pero la visita informativa de Gabriel era en resposta a l'ora-

ció de Daniel, el qual demanava llum sobre la profecia de Jeremías relativa al temps que

havia de trigar a venir la salvació d' Israel. Per aixó, els esclariments serán donats en relació

a la dita profecía jeremiana, més aviat que no pas en relació a la visió del cap. 8. Amb tot,

1' ángel no dilucida més que una dificultat própiament dita: la del temps. Per tant, la qües-

tió del temps, i no cap altra, seria, en el fons, la que Daniel no comprenia, i la que desit-

java que fos aclarida per Déu.

23. Al comencament. La pregária de Daniel (v. 3) havia estat exaudida immediatament,

ja que encara no 1' havia comencada, que sortia una paraula etc. Pero, a quina hora havia

Daniel comencat les seves suplicacions, al matí o al migdia? Gabriel se li aparegué vers

l'hora de l'oblació vespertina (v.21), segurament del mateix dia que havia iniciat les seves

supliques. — Sortl (com un edicte, cf. Le. 2, 1 ) una paraula. Compareu Est. 7, 8; Is. 55,

11. La paraula és la sentencia o declaració continguda ais vv. 24-27, no l'ordre donada a

Gabriel d' anar a trobar Daniel. G afegeix: «de la part del Senyor», que podría ésser pri-

mitiu, i que, en tot cas, s'hauria de sobreentendre : la «paraula» que sortí era una paraula

«divina», vinguda de Déu. — 'Un home'. Ho afegim amb Th i V (cf. 10, 11 i 19). Da-

niel era un home predilecte, un favorit, és a dir, molt car a Déu, estimat per Ell d'una ma-

nera tota particular. — La páranla... la visió indiquen totes dues la mateixa revelació que

segueix. Pero « visió » implica que la comunicació de la paraula fou feta en una visió o apa-

rició. Amb ella será Daniel introduit al coneixement pie de la profecia de Jeremias.

vv. 24-27. Contenen la célebre i discutida profecia de les setanta setmanes. Si amb ella

aconseguí Gabriel que Daniel «comprengués clarament», no es pot pas dir que hagi obtin-

gut el mateix resultat respecte ais qui han vingut després. Car ben diversa ha estat la mane-

ra en qué han estat enteses les seves paraules per les generacions posteriors. Totes les inter-

pretacions poden, pero, reduir-se a tres de principáis : a) la interpretació estrictament mes-

siánica, la qual refereix el vaticini directament a Jesucrist (així la immensa majoria deis Sants

Pares, els escriptors medievals i no pocs deis exegetes moderas, católics sobretot); b) la in-

terpretació histórica, segons la qual el vaticini visaría exclusivament 1' edat deis Macabeus (és

1' explicació que predomina entre els crítics independents des del segle XVI ) ; c ) la interpre-

tació histórico-típica, la qual entén la profecia -llevat del v. 24 directament messiánic -en

sentit literal de Pedat deis Macabeus, i en sentit tipie del temps messiánic (així en general

els autors católics deis nostres dies). La divergéncia d'opinions prové d'una doble dificultat:

la de determinar la mena de cálcul seguit per Fautor sagrat, i sobretot la de fixar el seu

veritable punt de partida, designat per « sortida de la paraula» al v. 25. Per la solució del
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A-unciales 7o la visio !

" 4
Setanta setmanes han estat fixades "Septuagmtahebdomades

setmanes. , , •
abbreviatae sunt super po-

sobre el teu poblé i sobre la teva ciutat santa, puium tuum, et super ur-

, . , 11 i
• bem sanctam tuam ut con-

per a recluir el cnm i per a segellar els pecats i summetur prevaricado, et

problema no es pot prescindir de la relació que té la nostra profecía amb la de Jeremías que

1' ocasiona, ni tampoc del carácter de complement que presenta el capítol 9.

24. Daniel cercava de conéixer el temps de l'alliberament del poblé, que a la profecía de

Jeremías era fixat per a després de setanta anys (v. 2). Per aixó, 1' ángel que ha vingut per fer

que Daniel «comprengués», comenta la seva revelació parlant de la salvació que ha de teñir lloc

al cap de setanta setmanes. La preferencia donada a la salvació sobre els fets que havien de pre-

cedir-la demostra, al mateix temps, qué era alió que principalment interessava el vident. —
Setanta setmanes, própiament «setenes» o grups de set, sense que s'especifiqui de qué, pero que

la profecía de Jeremías suggereix de completar tot naturalment amb « anys » : setanta setma-

nes d' anys, setanta septennis. Aquesta manera d' interpretar els setanta anys de la profecía

de Jeremías podía ésser inspirada pels termes de Lv. 26, 18, 21, 24, 28, on es declara emfá-

ticament que els israelites serán castigáis « set vegades » per llurs pecats - els setanta anys

de Jeremías es repetirien set vegades, com set dies tenia la setmana. A 2 Par. 36, 20-21,

Fautor sagrat posa efectivament els setanta anys de la desolació de Judá en connexió amb
setenes o setmanes d'anys, mitjancant la remarca que els dits anys eren la penalitat imposa-

da per Déu pels anys « sabbátics » que Israel havia negligit d' observar mentre es trobava en

possessió de la térra promesa. El número 70 (setmanes) reprén evidentment el número 70

(anys) de la profecía de Jeremías. £0 que ensenyaria que el dit nombre de 70 setmanes

no ha d' ésser pres en el seu valor aritmétic estríete, sinó com un nombre rodó, simbólic,

análogament ais 70 anys de la profecía de Jeremías que no eren tampoc un nombre exacte,

ben determinat. Per Mt. 18, 22 es veu que el número 70 era usat a vegades amb un valor

indeterminat entre els orientáis. Setanta setmanes (d'anys), dones, no ha de significar neces-

sáriament un període de 490 anys precisos. — Han estat fixades en el decret diví promulgat,

potser, a la reunió o consell celestial d'on acabava de sortir Gabriel (v. 22). El verb ^00
no ocorre més que ací a la Biblia. Al Talmud significa «determinar en judici», «decidir».

El sentit de l'arrel sembla ésser «tallar», «separar». Conforme a aixó, el dessús dit verb

indicaría que, després de les setanta setmanes que són tallades o separades d'una mena de

bloc del temps, s'obrirá una nova era. — Sobre el teu poblé... Al v. 2 es parlava de les rui-

nes de Jerusalem, la qual representava tot el poblé. Per aixó es pot distingir ara entre el

poblé i la capital. Pero estranya, tanmateix, que la darrera sigui anomenada: la teva ciutat,

la de Daniel. Generalment Jerusalem és dita: ciutat santa «de Iahué » (cf. els vv. 16 i 18).

G porta: la ciutat santa «de Sion». — Per a recluir o confinar com en una presó (cf. Jer.

32, 2), impedint que pugui propagar-se o continuar a fer mal. La construcció final (^ amb

infinitiu: per a recluir} indica el punt terminal, l'acabament d'una cosa o període. La frase

entera equival a : quan hauran transcorregut setanta setmanes, aleshores será reclu'it etc. En

lloc de «recluir», el qeri porta n^5^, que G i Th han entés en el sentit de «posar fi».

Aixó s'adiria més bé amb «crim», l'abominació deplorada a 8, 12 (cf. 8, 23) i respecte a la

qual ha estat preguntat fins quan havia de durar (8, 13): a la fi de setanta setmanes, res-

pondria ara Gabriel, s' acabará amb la dita abominado ! — Segellar els pecats. « Segellar » equi-

valdría a : tancar, impedir, de manera que la idea expressada seria si fa no fa la mateixa que

la del verb « recluir » del membre precedent. Pero, com que el verb « segellar » torna a sor-
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finem accipiat peccatum, et per a expiar la culpa, i per a aportar una justí-
deleatur iniquitas, et addu- . . ,, . . , . r
catur iustitia sempiterna, et cía secular i per a segellar visio i profeta i per

tir poc després, podría no ésser ací la llicó original. De fet, el qeri porta Drtn^>, que és

susceptible d'un doble significat. El de «curullar», acabar d'omplir la mesura (deis pecats,

cf. 8,23) ha d' ésser exclós, perqué esguerraria l'antítesi entre les dues parts del verset, les

quals parlen 1' una deis mals que serán llevats i l'altra deis béns que serán concedits. Per

aixó s'hauria de reteñir el segon sentit de: acabar, finir (sinónim de «posar fi» de més

amunt), que és corroborat també per les traduccions de G i Th. En lloc del plural «pecats»,

el qeri i molts manuscrits llegeixen el singular «el pecat». La traducció de G «les injustí-

cies», ultra confirmar el plural de TM (cf. també Th), suggeriria el sentit en qué han d' és-

ser presos «els pecats» o «pecat» de l'hebreu. Gabriel anunciaría la cessació de les viola-

cions de dret o « injustícies » de qué són victimes els jueus, és a dir, la fi de la persecució

d'Antíocus (cf. els vv. 26-27; 8, 11-12). Vegeu, encara, més avall a la nota. — Per a ex-

piar la culpa, reparar les faltes de qué s'havien fet culpables els « crimináis» de 8, 23, esbor-

rar els resultáis perniciosos de llurs maniobres contraríes a la santa causa del judaisme. Els

tres efectes negatius que precedeixen corresponen a la desolació o estat en ruines de la ciu-

tat de 'Jerusalem en la profecía de Jeremías tal com és formulada al v. 2. A continuació

vénen els efectes positius referents a l'esperanca de salvació no expressada verbalment, pero

certament implicada per les paraules de la dita profecía. Com els precedents, aquests están

també ordenáis en una série de tres proposicions en progressió ascendent. El primer és la

introducció d' una justicia secular. El mot p*7S designa própiament el dret objectiu o la jus-

ticia estricta, entre homes. I en aquest sentit, la « justicia » que será aportada significará el

redrecament de les «injustícies» o «pecats» de més amunt: el poblé i Jerusalem (cf. «sobre

el teu poblé i la teva ciutat» etc.) viuran en pau i serán respectáis! Pero 1' ángel afegeix el

qualificatiu de «secular» o «deis segles», característic deis temps i regne messiánics (cf. 2,

44). Amb la qual cosa s' insinúa el sentit també metonímic de l'expressió: la justicia huma-

na que vindrá será gloriosa, és a dir, un estat de gloria i de prosperitat com l'anunciaven

els profetes per a la fi deis temps. —-Visió i profeta és pres ordináriament per una hendyadis,

que equivaldría a: visió profética. «Visió» seria un singular collectiu, i es referiría, segons

uns a totes les profecies contingudes en els llibres deis profetes relatives ais temps messiá-

nics, segons altres solament ais caps. 7 i 8 de Daniel. L' ángel anunciaría que les tais profe-

cies serán « segellades, » co que voldria dir, segons uns que els será posat el segell de 1' au-

tenticado, confirmant-les amb llur realització que en demostrará el carácter i origen diví;

segons altres, que serán posades sota segell, tancades de manera que no hi hagi més visions

de profetes :
1' ángel prediria la fi del profetisme, fet innecessari per la presencia de la realitat

que havia d' anunciar. Pero, en aquest darrer supósit, les paraules de Gabriel sortirien del

marc de la nostra profecía. Per aixó «visió» i «profeta» s'haurien de prendre separadament,

i no com formant hendyadis, de manera que « visió » designés Daniel en particular, i « profeta »

concretament Jeremías. Daniel seria anomenat, perqué és ell qui afirma que la visió present

és de Déu, i seria anomenat el primer, perqué és sobretot el seu testimoniatge que será con-

firmat per la realitat. La menció de Jeremías tindria la seva raó d' ésser en el fet que la

visió es presenta obertament com i' explanació d' un deis vaticinis del profeta d' Anatot. En
rigor, el nostre text no faria, dones, allusió per res ni a la desaparició futura del profetisme

ni a la realització de les antigües profecies deis enviats de Iahué en general, bé que ambdós

esdeveniments havien de teñir lloc en realitat quan es compliria la nostra «visió». — Una
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a ungir una santedat de santedats.
25

Sápigues, ¡mpieatur vísío, et prophe-

. -11 tla
'

et un&atur Sanctus san-

Expücacions. dones, i entenguis : De la sortida de la paraula «orum. 25 Sdto ergo, et an¡-

j c 15 it t i r madverte: Ab exitu sermo-
de ter tornar i d edificar Jerusalem fins a un ms, m iterum aedificetur ie-

santedat de santedats, un ésser santíssim. No sembla pas del tot encertada i justa des del punt

de vista exegetic la interpretació deis qui veuen en aquesta « santedat de santedats » la per-

sona adorable de Jesucrist. A l'Antic Testament, en efecte, aquesta expressió designa sempre

una cosa (tenda del conveni, altar, sacrificis, temple etc.), mai una persona (sobre Túnica

excepció aparent de i Par. 23, 13, cf. G). I res no indica tampoc ara que es tracti d'una

persona. Si de cas, el context indicaría més aviat el contrari. La conclusió natural és, per

tant, que 1' expressió «una santedat de santedats» designa també ara una cosa, i no una

persona. Ara bé, deis diferents objectes ais quals és aplicada la dessús dita expressió, n'hi ha

solament dos a propósit deis quals és emprat el verb «ungir»: 1' altar deis holocaustos en

particular, i la tenda del conveni i els vasos del cuite corresponents en general ( cf. Ex. 29,

36; 30, 26-28; 40, 911; Lv. 8, 10-11; Nom. 7, 1, 10, 84, 88). Segons aixó, la «santedat

de santedats » que será ungida podría ésser o un altar deis holocaustos o bé una tenda del

conveni, un nou santuari que será consagrat a Déu amb la unció. La designació d' un altar

o d' un santuari nou és alió que reclama també la menció antitética de més amunt del «crim»

que ha d' ésser «recluít» o abolit. El nou altar o santuari no seria, pero, 1' altar deis holo-

caustos o el temple de Jerusalem profanat per Antíocus Epífanes i purificat pels Macabeus,

sinó el símbol del reialme de Déu que havia de venir (cf. 2, 44), del poblé deis «sants»

com es diu al cap. 7. Car es tracta indiscutiblement d'una cosa extraordinaria que, bé que

en recordés una altra del passat, pertanyia del tot per la seva naturalesa ais temps del Mes-

sias anunciat. La figurado del nou reialme de Déu com un altar o santuari explicaría que

ara sigui posat en més relleu encara que a la visió del «fill d'home» el seu carácter espiri-

tual i sagrat. La unció correspondria en certa manera a la collació de poders de 7, 14. Recor-

di's que a l'antiguitat els reis eren consagrats amb 1' oli de la unció.

25. La revelació del verset precedent era una mena d' enunciat de la tesi en dues parts,

una de negativa i una altra de positiva. Gabriel passa ara a desenrotllar la primera part, re-

lativa al temps de «les ruines de Jerusalem». La segona part que es referia ais temps nous

és deixada ja de banda, probablement perqué no havia estat esmentada d'una manera explí-

cita a la profecia de Jeremías tal com era reprodúida al v. 2. — De la sortida de la paraula.

La mateixa frase que al v. 23. Per tant, es tracta també d'una paraula vinguda de Déu,

d'una profecia. Per aquesta sola raó resulta ja impossible d' identificar la «paraula» en qües-

tió amb un decret «humá» del rei de Pérsia, com fan molts exegetes. La paraula, la sorti-

da de la qual és presa com el punt de partenca del cálcul, no pot ésser més que una pa-

raula revestida de l'autoritat divina. En el nostre cas concret, la «paraula» és la profecia de

Jeremías sobre la durada de l'exili, la qual era objecte de les meditacions de Daniel (v. 2).

Si s'urgeix el mot «sortida», la data implicada seria o bé l'any 604 a. C. (combinant Jer.

25, 11 ss. amb Jer. 25, 1 ), o l'any 596 (cf. Jer. 29, 10). Pero, de fet, aixó seria solament

el punt de partencia literária. En realitat, l'inici del cómput coincideix amb l'any 587, és a

dir, amb l'any de la destrucció de Jerusalem, veritable comencament de les «ruines» (v. 2). És

el que suggereix també la connexió entre les setanta setmanes i els setanta anys de la pro-

fecia de Jeremías, els quals comencaven a comptar a partir de la caiguda de Jerusalem en

mans de Nabucodonosor. — De jer tornar els jueus a Palestina. En rigor seria possible la
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rusaiem, usque ad christum ungit-príncep hi ha set setmanes ; i durant sei-
ducem, hebdomades septem, .

,
.. r ,

et hebdomades sexaginta xanta-dues setmanes tornara a edincar-se placa i

traducció: «de restaurar» o «reconstruir», de manera que «reconstruir» i «edificar» expressa-

rien la mateixa idea amb una certa abundancia i insistencia. Pero aquesta mateixa redundan-

cia i, sobretot, la circumstáncia de trobar-se a Jer. 29, 10 el nostre verb amb la significació

de «repatriar» aconsellen decididament 'de reteñir com propi el sentit de «fer tornar». En

tot cas, s'ha d'excloure del tot la traducció «tornar a edificar», la qual seria solament pos-

sible si el verb estigués a la forma qal, com és el cas més avall dins el mateix verset. —
Edificar Jerusalem. Bé que el passatge de Jeremias suara esmentat (Jer. 29, 10) no parli de

la restauració de Jerusalem, es compren a Daniel l'addició d'aquests mots, per tal com ell

contemplava en esperit «les ruines de Jerusalem» (v. 2). D' altra banda, la reedificado de la

capital de Judá estava suficientment implicada peí verb «tornar». Del moment que no autorit-

zaven a «tornar» i a «edificar Jerusalem», no poden ésser identificáis amb «la paraula de fer

tornar i d' edificar Jerusalem» ni el decret d'Artaxerxes de Pérsia de per allá l'any 458 lliu-

rat a Esdras que tornava a Palestina (cf. Esd. 7, 8 i 11-26), ni el de per allá l'any 445 en

qué concedía a Nehemias de restaurar els «murs» de la ciutat santa (cf. Ne. 1,1; 2, 1-9).

— Un ungit-príncep, indeterminat a l'hebreu per la manca d'article, és identificat per alguns

també amb Jesucrist (cf. el v. 24). Pero resulta més natural de veure-hi la figura del rei

(==príncep) Cirus, anomenat també «ungit» a Is. 45, r. Fou ell, en efecte, qui posa oficial-

ment terme a la captivitat deis jueus amb el seu decret que els permetia de «tornar» a Pa-

lestina a «reedificar» el temple, amb la qual cosa es cloia el període de les «ruines» (cf. 2

Par. 36, 21-23; Esd. 1, 1 ss.). Vegeu, encara, més avall a la nota.

—

Set setmanes. L' ángel di-

videix les setanta setmanes en tres períodes distints, els quals resulten, análogament a la tri-

partido de 7, 25, relativament curt el primer, llarg el segon i molt curt el tercer. No es pot

dir tampoc ara si la divisió és feta per tal de poder explicar més bé les setanta setmanes, o

bé per una altra raó misteriosa que ignorem. El període de set setmanes, o siguí de 49 anys

(7x7 > c f. la nota a 3, 47), correspon bé a la realitat histórica, car de la destrucció de Je-

rusalem l'any 587 a la presa de Babilonia l'any 538 van 49 anys justos. Pero aquest cálcul

suposa que Cirus va promulgar el seu decret a favor deis jueus immediatament després d' ha-

ver entrat a Babilonia, i que Jerusalem va ésser destruida realment l'any 587, co que no és

pas admés per tothom. Sigui com sigui, 1' aproximado resulta notable i verament satisfacto-

ria. Amb tot, aixó podria en si no teñir importáncia. — Seixanta-dues setmanes és ajuntat per

Th i una edició antiga llatina citada per TertuHiá (Adversus Iudaeos, 8) a alió que precedeix,

de manera que formarien un sol període : set setmanes i seixanta-dues setmanes ; i tornará

a edificar-se etc. L'aparició de 1' « ungit-príncep » hauria tingut lloc, segons aixó, després

de 69 setmanes, i no solament després de set; la qual cosa desqualificaria la seva identi-

ficado amb el rei Cirus, mentre que seria un argument molt fort a favor de 1' equació

:

« ungit-príncep » = Crist-Jesús. Pero aleshores no es compren pas per qué 1' ángel hauria

separat les 69 setmanes en dues parts, la segona de les quals és certament tractada al v. 26

com un període independent. No es compren tampoc qué hi vindria a fer ací la restau-

ració de la ciutat, que no fou realitzada després del naixement del Messias-Jesús, ni ho po-

dia ésser per tal com Jerusalem no estava en «ruines» en aquella época. La segona part del

verset diu en realitat, com ho ha ben compres TM, alió que passará durant el segon perío-

de de les setanta setmanes daniéliques. Aquest és caracteritzat com el període de la recons-
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aedi-

uri in
fossat, pero en el destret deis temps. 26

1 després ^
ua

f.
erunt

,

: et rursum
1

.
* 1 ficabitur platea, et mu..

de les seixanta-dues setmanes será suprimit un angustia temporum. 26 Et

< T , -11 post hebdomades sexaeinta
ungit sense que tingui 'culpa'. I destruirá la duas ocddetur christus: et

trucció de la ciutat, que fou portada a cap més aviat al seu comencament. La resta és dei-

xada a l'ombra, probablement perqué no hi havia res de ben marcant per assenyalar. De fet,

la historia jueva de la fi de la captivitat fins ais inicis de la persecució d'Antíocus Epífanes

és molt obscura i gairebé inexistent. La dificultat que prové de l'atribució de seixanta-dues

setmanes=434 anYs a un període que en la realitat n'hauria tingut solament 367 s' explica-

ría per la naturalesa del nombre de les setmanes, el qual seria rodó, vague, imposat peí

nombre també rodó deis anys de la profecía de Jeremías. Tal és almenys l'opinió de molts

exegetes católics d' avui dia. — Piafa i fossat són les dues característiques principáis, a Orient,

d'una ciutat materialment completa. Llur menció vol significar que la ciutat de Jerusalem

será «totalment» restaurada, potser amb una petita allusió a l'obra de Nehemias. — Peró en

el destret del temps, per raó de les condicions d'estretor i a vegades d'opressió en qué viura

el poblé de Judá durant el segon període (cf. Esd. 4, 1 ss. ; Ne. 6, 1 ss; 9, 37). G i Sir

han llegit yp2, a la fi (deis temps). Llavors l'incís s'hauria d'ajuntar al verset que segueix

cora introducció a la descripció deis esdeveniments del darrer període, el de «la fi».

26. I després. L'esdeveniment d'a continuado marca, per tant, el comencament del nou

període, puix que s'escaurá «després» de les seixanta-dues setmanes. Amb ell tindrá inici la

setantena setmana, que 1' ángel no anomena fins al v. 27. Si s' uneix al nostre verset el dar-

rer incís del v. 25, llavors la traducció hauria d'ésser: i a la fi deis temps, 26. co és des-

prés de les seixanta-dues etc. — Un ungit, que no pot ésser el mateix «ungit» del v. 25,

per tal com viu seixanta-dues setmanes després d' ell. En el cas contrari, encara, el mot hau-

ria hagut de portar 1' arricie (/'ungit, no un ungit). La identitat d'aquest «ungit», al qual

no és donat el nom de «príncep» com al v. 25 (cf. també «príncep» d'a continuació), és

molt discutida. Pels partidaris de la interpretado directament messiánica de la profecía (afa-

vorida per la traducció de V occidetur Christus), 1' ungit en qüestió seria Jesucrist, la mort

del qual hauria estat anunciada per a la fi de les seixanta-dues setmanes. Pero, entre altres

inconvenients, resultaría molt curios que ni Jesús ni els Apóstols que citaren tantes altres

grans profecies, no haguessin fet mai esment de la present. El primer que de fet en parla

en el sentit dessús dit fou St. Agustí en una resposta a Hesiqui, el qual «amb molts altres»

referia el nostre passatge a la fi del món (PL. 33, 899 ss.). Seguint la llicó «unció», en lloc

del participi «ungit» de G, Th i Vetus latina, altres Sants Pares entenien la «supressió de

la unció» de la caiguda deis Hasmoneus (fi de la unció reial, cf. Gn. 49, 10). Modernament
1' opinió que tendeix a prevaler, ádhuc entre els católics, és que 1' «ungit» en sentit literal

és Onias III, gran sacerdot fins a l'any 175 que fou deposat per intrigues del seu germá

Jason (2 Mac. 4, 7-9) i més tard assassinat a instigació de Menelaus, a qui havia reprotxat

el seu comportament sacríleg (2 Mac. 4, 27-38). La identificació és corroborada per 11, 22,

que sitúa també a 1' inici de la persecució d'Antíocus Epífanes el «trencament d'un príncep

de l'alianca» o cabdill religiós. Pero del moment que el verb «suprimir» no significa neces-

sáriament «occir» (cf. V occidetur Christus), és difícil de dir si la «supressió» es referiría a

la mort d' Onias, o bé solament a la seva remoció de 1' ofici de gran sacerdot. Per un jueu

fidel, la interrupció del summe sacerdoci legítim era, en tot cas, un esdeveniment prou greu

perqué hom el prengués com obertura del nou període. — Sense que tingui 'culpa
1

. Amb
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non erit dus popuius, qui ciutat i el santuari el poblé d'un príncep que
eum negaturus est. Et civi-

t ,

r
< . .

tatem, et sanctuarium dissi- vindrá, i la seva fi será per inundació, i fins a
pabit popuius cum duce ven-

, r , , 1 •
1 111 11

turo: et finis eius vastitas, la h de la guerra hi haura el decret de devas-

Marti, Lagrange etc. inserim fl.K, culpa, mot que ha pogut caure fácilment, donada la seva

semblanca amb alió que precedeix. TM diu literalment : «i no té» (o «tindrá») o «i no hi ha

(o «haura») per a ell», que és evidentment incomplet. Th porta: «i no hi haurá jutjament

per a ell,» será condemnat sense judici; G: «i no será», no existirá més. La Vulgata para-

fraseja. Peí seu nom i per la seva innocencia, el digne Onias era figura de nostre Senyor

Jesucrist, qui fou crucificat sense que hagués fet pecat. En sentit tipie, 1' «ungit» del nostre

verset era, dones, Jesucrist. — Destruirá la ciutat i el santuari és referit per alguns a la rui-

na causada l'any 70 p. C. per les legions romanes a les ordres de Titus. Pero la seva men-

ció entre la supressió d'un ungit i les mesures vexatóries del v. 27 aconsella de veure-hi

la destrucció de la ciutat i del temple de qué es parla a 8, 11-12. A diferencia de la des-

trucció operada pels romans, la ruina d'ara no és tampoc total, puix que almenys el temple

subsisteix encara en gran part segons el v. 27. — El poblé d'un príncep que vindrá. El text

és molt insegur. En lloc de «poblé» (els soldats i agents), un manuscrit i algunes Versions

llegeixen ÜV, amb. Pero aleshores el verb «destruirá» resta sense objecte. G ha llegit «el reial-

me deis pobles (o nacions) destruirá la ciutat i el santuari amb 1' ungit, i vindrá la seva fi»,

co que faria allusió a les visions deis reialmes pagans enemics de Déu. — La seva fi resta

ambigú a TM, car tant podría referir-se a la ciutat i santuari de la destrucció deis quals s' a-

caba de parlar, com al «poblé» i al «príncep» que són els substantius materialment més

acostáis dins el text. Certament que aixó darrer resulta més versemblant si es té en compte

que la ciutat i el santuari no havien própiament de trobar llur «fi» tot seguit, com es des-

prén del v. 24 i del v. 27, i que la frase «per inundació», la qual recordaría «sense inter-

venció de mans» de 2, 34 i 45; 8, 25, apareix actualment a TM com una imatge de la

venjanca divina que és sempre exercida, al llibre de Daniel, contra un culpable no jueu.

Pero, tanmateix, no es veuria la raó d' anunciar ací la fi desastrosa de l' enemic, quan se '1

representa en plena acció en alió que segueix. Per aixó no seria imposible que s' hagués de

corregir TM, llegint en gran part com G |>¡?n 821, i vindrá la
fi.

«Fi» tindria valor escato-

lógic, i designaría el darrer període de la historia que ha de precedir immediatament l'esta-

bliment del reialme de Déu, la «darreria deis dies» com és anomenat sovint per altres pro-

fetes. «Inundació» expressaria el carácter irresistible i inexorable de la forga de penetració de

la invasió estrangera (cf. Is. 8, 8). Després de la «destrucció» de la ciutat i del temple,

vindrá própiament la persecució religiosa en tota la seva viruléncia. Es alió que féu Antíocus

Epífanes, el qual no revelá des del principi tots els seus veritables designis contra els jueus.

— Fins a la fi de la guerra, de la qual no s'ha parlat expressament, pero que está sobreen-

tesa en «la fi per inundació». «Fi» és pres ara en el sentit de: terme, acabament. — El de-

cret de devastacions . Es Tedíete d' Antíocus Epífanes que prohibía el judaisme (cf. 1 Mac. 41-53;

2 Mac. 6, 1). Havia estat provocat per les exigéncies deis jueus renegáis, entre ells el gran

sacerdot Menelaus. Amb ell anullava el rei Tedíete del seu pare Antíocus el Gran, que ha-

via acordat a la comunitat de Judea com estatut legal la Llei de Moisés. Estigué en vigor

fins poc abans de la mort d' Antíocus, quan el seu general Lisias, després de la primera cam-

panya de Bethsur, va avenir-se a certes mesures de toleráncia amb Judas Macabeu (cf. 2 Mac.

11, 13-15). Evidentment, T autor sagrat no coneix encara aquesta mitigació del «decret de

10 La Biblia, vol. XV-II
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tacions.
27

I afeixugará 1' alianza per ais molts

durant una setmana ; i durant la meitat de la

setmana 'cessará' el sacrifici i l'oblació, i sobre

1' ala hi haurá ' 1' horror ' esbalaídor fins que la

ct post finem belli statuta

desolatio. 27 Confirmabit au-

tem pactum multis hebdó-
mada una : et in dimidio

hcbdomadis deficiet hostia

et sacrificium : et erit in

templo abominado desola-

devastacions », que havia de venir. Per aixó no és d'estranyar que digui que el tal decret

subsistirá fins a la fi de la guerra.

27. Detalla les « devastacions » principáis que es realitzaran durant el trist període de la

«fi». — Afeixugará Valíanla, la práctica de llur religió esdevindrá difícil i perillosa a la ma-

joria deis jueus durant els set anys de la darrera setmana. Molts tradueixen: «i fará una alianca

sólida amb els molts» o «amb molts»; el subjecte seria el distant «príncep» del v. 26, qui

es procurará coHaboradors i partidaris entre la majoria de la població jueva. El passatge faria

allusió a alió que es conta a 1 Mac. 1, 11 ss. Pero els hellenitzants que s' entengueren amb
Antíocus no eren «els molts», sinó els pocs, puix que la major part de la nació resta fidel

a la religió pátria. Per altres, el subjecte seria el Messias (identificat per alguns amb el «prín-

cep» del v. 26), el qual seria presentat ací com establint un «nou» pacte o alianca amb la

humanitat i abrogant «a la meitat de la setmana» el cuite sacrificial de 1' alianca «antiga».

Pero fi
1

"]? prácticament significa sempre a Daniel la religió d' Israel considerada alhora com
un credo i la seva expressió en el cuite (11, 22, 28, 30, 32; cf. 1 Mac. 1, 63). Enlloc no

s' insinúa tampoc que ara es tracti d' un pacte «nou», que venia a substituir-ne un de «vell».

A G, el subjecte del verb és també «T alianca». Cal remarcar, pero, que, a partir de «molts»,

el text d' aquesta Versió resulta bastant més llarg i considerablement diferent del de TM.
— Durant una setmana, la que resta de les setanta que havien estat fixades «sobre el teu

poblé i la teva ciutat santa» (v. 24). La nova alianca que vingué a establir el Messias Jesús

ni necessitá una setmana per a ésser fundada, ni havia de durar solament una setmana. En

canvi, aquest lapse de temps correspon molt bé a alió que sabem de la persecució d' Antío-

cus. — Durant la meitat de la setmana, és a dir, durant la segona part de la setmana, car la

situació és concebuda com anant empitjorant progressivament. En rigor es podría traduir

:

«a la meitat de la setmana», de manera que 1' ángel assenyalaria el comencament de la in-

tervenció que segueix, més aviat que no pas el temps que estaría en vigor semblant mesura

vexatória. G diu : «a la fi de la setmana». — 'Cessará'. Així amb G, Th i V, enlloc de

«fará cessar» de TM. Certament que la suspensió deis servéis del temple durant tres anys i

mig («la meitat de la setmana») fou obra d'un personatge concret, com ho demostra 8, 14;

11, 31. Pero la forma qal s'adiu millor a la manera impersonal de 1' enumerado de les «de-

vastacions» damunt dites (v. 26). Compareu la forma impersonal d'expressar 1' abominado que

segueix. — Sobre V ala hi haurá ' V horror' . D'acord amb els passatges paraHels de Daniel (11, 31;

12, 11; cf. 8, 13) i les Versions (cf. també 1 Mac. 1, 54; Mt. 24, 15-16), llegim p¡?# *JJ3. TM
diu: «sobre Pala deis horrors esbala'ídor». Pero el singular «esbalaídor» ja demostra que el text no

está en regla. L'«ala» és la vora sortint del hornos o altar grec (cf. 8, 12). L' horror que s'hi

exhibirá sembla referir-se a alguna inscripció bilingüe, de dedicació de 1' altar a Zeus Olímpic

tradüit en hebreu per Baal Xamaim o Xamem, el Senyor del cel, amb el qual nom faria joc

de paraules el *0/wm=esbalaídor del text hebreu (cf. Abel, a Vivre et Penser, 1941, pág.

244). En lloc d'«ala», G i Th porten «santuari» (cf. Mt. 24, 15). Sota la forma tradicional

de 1' «abominado de la desolació», la frase és interpretada en sentit historie per 1' autor sa-

grat del llibre deis Macabeus, el qual 1' aplica a la profanació de 1' altar del temple per obra



147 DANIEL 9, 27

tíonis
:

et usque ad consum- consumació decretada s'aboqui sobre l'esbalai-
mationem et finem perseve-

,

rabit desolatio. dor ! »

d' Antíocus Epífanes (1 Mac. 1, 54). Pero les paraules de Jesucrist a Mt. 24, 15-16 exigei-

xen que siguí també presa en sentit tipie, com figura d'una altra abominado que precedirá

la destrucció de Jerusalem pels romans. — La consumació decretada, literalment : «consumació

i decret», hendyadis presa d'Is. 10, 23; 28, 22. La profecía termina amb una indicació sobre

la durada del mal, el qual persistirá ñns que el cástig definitiu caigui sobre 1' «esbalaídor»,

és a dir, sobre 1' horror dessús dit, pero sens dubte assimilat en certa manera amb aquell

que l'havia fet installar, o sigui Antíocus Epífanes, el reí perseguidor.
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CAPÍTOL X

PRELIMINARS A L'EXPLICACIÓ DE LA SORT DEL POBLE JUEU

FINS A L' AURORA DELS TEMPS NOUS

i^duccia. L' any tercer de Cirus, rei de Pérsia, una parau- pe^?um,ÍerbL^vLmt
la fou revelada a Daniel, al qual havia estat no- est Dan¡ei¡ cognomento Bai-

. « , .
tassar, et verbum verum, et

sat el nom de Baltasar, i la paraula és veritat, i fonitudo magna: imeiiexit-

, , | . , . , que sermonem : intelligentia

jova gran ; i atengue a la paraula i para atencio enim est opus in visione.

Cap. X. Descriu l'aparició, a la vora de 1' Eufrates, d'un personatge extraordinari, i la im-

pressió profunda que causa a Daniel. La visió és datada de l'any tercer de Cirus, i serveix

d' introducció a la gran revelació deis caps. 11-12, amb els quals el present forma un tot.

Sota el punt de vista teológic, el capítol 10 resulta un deis més interessants del llibre per la

seva doctrina sobre els ángels i, en especial, per alió que revela sobre l'«home» misterios

que intervé en els fets introductoris d'una manera en realitat bastant distinta de la que ho

fa 1' ángel Gabriel del capítol 8. Prácticament es troba expressada ací per primera vegada i

d' una manera concreta la concepció de Daniel relativa al « rei » que havia de presidir el reial-

me deis «sants», és a dir, relativa al Messias de l'esdevenidor.

1. Com al cap. 7, les frases que componen aquest verset adapten la narrado en primera

persona de 10, 2 ss. a la forma general de la primera part del llibre, la qual parla de Da-

niel en la tercera persona.

—

L'any tercer de Cirus. Es la data més avancada de tot el llibre.

G porta «l'any primer de Cirus», potser per harmonitzar-ho amb 1, 21. — Rei de Pérsia era

própiament el títol en ús durant els temps heHenístics, quan l'imperi persa havia deixat ja

d' existir. Cirus era qualificat així solament abans de la seva conquesta de Babilonia. Després

d' aquest esdeveniment, tant ell com els seus successors eren anomenats «rei de Babilonia»,

«el rei», «el gran rei» etc. — Una paraula. L' hebreu ~\21
t

significa «paraula» i «cosa».

Per «paraula» s'entén ací la cosa revelada, més aviat que no pas la forma (oral) de reve-

lació. — Al qual... Baltasar. L'observació tramet al cap. 1, on s'ha parlat de la imposició

del nom babilónic a Daniel. — Jova gran. La revelació era una jova gran peí seu contingut,

puix que es referia a un període de grans tribulacions i proves. Pero ho era probablement

també per la tensió i fatic que causa al vident i, potser encara, per representar una dura

lluita entre éssers superiors. Sobre jova, cf. Is. 40, 2; Jb. 7, 1 ; 10, 17; 14, 14. — La

visió. La menció separada de la « paraula » i de la « visió » no implica que la revelació fos

precedida d'una visió (cf. 10,4-11, 1 ). Ambdós termes són sinónims; solament que, en

qualificar-la de « visió-», s' indica que la comunicació divina fou feta en una visió (cf. 9, 23).

La visió en qüestió no es referiría ais capítols que segueixen, sinó a una visió que 1' autor

sagrat no descriuria (compareu 8, 13) i que hauria tingut per objecte la representació de la

lluita entre els éssers superiors de qué es parla més avall. Seria per « comprendre » (cf. els
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2 In diebus illis ego Daniel

lugebam trium hebdomada-

rum diebus, 3 panem deside-

rabilem non comedí, et ca-

ro et vinum non introierunt

in os meum, sed ñeque un-

güento unctus sum : doñee
complerentur trium hebdo-
madarum dies. 4 Die autem
vigésima et quarta mensis

a la visió.
2 En aquells dies jo, Daniel, vaig es-

tar de dol durant tres setmanes completes :

3 no

vaig menjar pa saborós, ni va entrar a la meva

boca carn o vi, i no'm vaig ungir tampoc, fins

que hagueren passat tres setmanes completes. 4
1

el dia vint-i-quatre del mes primer, mentre jo

vv. 12 i 14) la dita visió que Daniel s'hauria posat a dejunar «en aquells dies» (v. 2),

com ho havia fet en una altra ocasió per demanar llum sobre la profecía de Jeremías (cf. 9, 3).

En tot cas, la manera com és introdmda la següent comunicació de 1' « home » vestit de lli

faria pensar que aquesta anava encaminada a esclarir una paraula o visió no narrada explici-

tament, i no la revelació deis capítols que segueixen, la qual no sembla pas que hagués creat

cap dificultat especial a Daniel.

2. En aquells dies. Si no és un indici de la desaparició o omissió d' algún fragment (cf.

la nota precedent), la vaguetat d' aquesta expressió que contrasta amb la data ben determina-

da del v. 1, s'hauria d' explicar per 1' origen independent de la relació en primera persona,

que ara comenga. — Vaig estar de dol. La raó d' aquesta tristesa i malestar resta inexplicada

i inexplicable, si no s'admet la suposició d'una visió no recordada actualment en el llibre.

Sentiments análegs són sempre provocats en Daniel per un fet que ha precedit (cf. 7, 28;

8, 27; 9, 2-3). Que ara era igual, ho suggeriria també el v. 12. — Tres setmanes completes,

literalment «tres setmanes, dies». Sobre aquest ús pleonástic de «dies», compareu Gn. 41, r;

Dt. 2r, 13; 2 Sam. 13, 23; 14, 28; Jer. 28, 3 i n. La durada excepcionalment llarga de

la pena del vident és explicada al v. 13: el missatger que li havia d' aportar els esclariments

desitjats fou detingut en el seu camí durant tres setmanes.

3. En el seu desig d'obtenir la llum necessária, Daniel es lliura a les sólites mortificacions

corporals deis moments de dol (cf. les notes a 1, 12 i 17). — Pa saborós, en oposició al

«pa de dol» o «d'aflicció» de Dt. 16, 3. El dejuni del vident no fou un dejuni absolut

;

ell s'abstingué solament d'aliments gustosos i exquisits. En esperit de penitencia es va pairar,

encara, de tot luxe o cosa que ho pogués semblar, com Pungir-se amb oli (cf. Am. 6, 6;

Ps. 23, 5), el qual servia alhora per a defensa contra la calor i també per a correctiu de la

transpiració cutánia. Pels orientáis, el vi i els ungüents significaven alegría (cf. Ps. 104, 15;

Pr. 31, 6; Eccle. 9, 7-8; Is. 5, 12; 61, 3). I Daniel estava «de dol» (v. 2). — El pre-

sent passatge no implica cap inconseqüéncia respecte a 1, 16, puix que 1, 16 es refereix úni-

cament a l'alimentació de Daniel durant el temps de la seva educació al palau de Nabucodo-

nosor, no a un régim que el jove jueu s' hagués imposat per tota la vida. Acabada la seva

formació «caldea», i instaHat en una altra casa (cf. 2, 17), li era fácil de trobar un vi i

una carn que no sollessin com el menjar i el beure de la taula reial, que ell havia refusat

tan enérgicament.

4. Ací comenga la descripció de 1' experiencia extraordinaria, que s'hauria de qualificar de

«visió» donat el tenor deis vv. 7-8. La indicació explícita que era del cas s'hauria perdut,

igual que la dada de l'any, al qual devia assignar-se el «dia vint-i-quatre del mes primer».

En rigor, aixó darrer podria, peró, ésser posat en relació amb l'any esmentat al v. 1. —
Mes primer, en el cómput babilónic el de Nisan (Est. 3, 7), que corresponia al nostre marc-

abril. Era el mes de les festes de Pasqua (dia 14) i deis pans ázims (dies 15-21), durant

les quals hom havia de menjar el «pa d'aflicció», segons prescripció de la Llei (Dt. 16, 3).
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em trobava a la vora del riu gran -és l'Hiddcqd-, Prim¡ eram
.

iuxt *
.

fluvium

P ,
magnum, qui est Iigns.

La gran aparidó.
6
vaig aixecar els meus ulls i vaig veure, i heus 5 Et levavi ocuios meos,

, , • i ii« i i ii et vidi : et ecce vir unus
aCl Un hOme VeStlt de lll, amb elS SeUS llomS vestitus lineis, et renes eius

Aqüestes solemnitats caigueren, dones, dins el període de dejuni del vident. — Em trobava a

la vora... Aquesta vegada en realitat, i no solament en esperit com a 8, 1-3. — Es l'Hid-

deqel, el riu Tigris (cf. Gn. 2, 14). L'incís té Taire d'una glossa, i d'una glossa poc afortu-

nada perqué, altrament, «el riu gran» és sempre 1' Eufrates (cf. Gn. 15, 18; Jos. 1,4). De

més, Daniel vivia a Babilonia, i Babilonia estava situada a la vora de 1' Eufrates.

5. Vaig veure damunt el riu (cf. 12, 6-7), a la vora del qual es trobava Daniel (v. 4),

i conseqüentment «enfront» d'aquest darrer (v. 16). — Un home. Es amb tota probabilitat el

mateix que 1' «home» de sobre l'Ulai de 8, 16 i que el «sant que parlava» de 8, 13, per

tal com: a) resta innominat com ells; b) está al dessobre de les aigües del riu, igual que

l'home de sobre l'Ulai; c) hom recorre a ell per a conéixer el futur (12, 6-7), com a 8, 13

un sant recorria al « sant que parlava » per a conéixer la durada de la profanació del temple

de Jerusalem. Si la identificació és justa, com creiem, l'«home» no pot ésser 1' ángel Ga-

briel, l'intérpret de les dues visions precedents, puix que, a 8, 16, l'home que és damunt

l'Ulai dóna ordres a Gabriel. Pero ádhuc prescindint d'aixó, la identificació de l'«home» amb

Gabriel resulta també impossible per altres raons. Perqué, no solament la descripció de 1' «ho-

me » depassa incommesurablement tot alió que s'ha dit de Gabriel ais caps. 8 i 9, sinó que

la impressió que la seva aparició causa al vident és molt més pregona. Car, llavors de la pri-

mera aparició de 1' ángel, certament que Daniel cau també a térra esglaiat, com ara. Pero es

retorna immediatament en ésser tocat per Gabriel, sense que calgui cap més intervenció de

1' ángel per a reconfortar el vident, en tot el curs ulterior de la visió. I a la segona visió,

P aparició de 1' ángel deixa ja completament inafectat el vident (cf. 9, 21). En aquesta nova

visió, al contrari, no solament el vident no resta inafectat, com seria d' esperar si el qui s' a-

pareix és Gabriel, sinó que la impressió és tan gran, que Daniel cau contínuament atordit

i necessita que el reconfortin tres vegades (vv. 8, 9, 15-17). De més, a diferencia de Ga-

briel, el vident no s'atreveix mai a anomenar P«home» peí seu nom propi. L'«home», per

tant, no és Gabriel. No és tampoc 1' arcángel Miquel, puix que Miquel li presta ajut (cf. el

v. 21). La seva majestat transcendent i la impressió extraordinária que la seva vista produeix

a Daniel suggeririen més aviat un ésser superior ais ángels. Es alió que suggereixen també

el poder de comandar ángels com Gabriel (cf. 8, 16) i les prerrogatives d' estar sol «sobre»

el riu, mentre que els altres resten a les «vores» (cf. 12, 5), i de conéixer sol Pesdeveni-

dor (cf. 8, 13; 12, 6-7). Pero aquest ésser superior seria al mateix temps un home. Car

no sembla pas significar altra cosa la insistencia de Daniel a designar-lo per 1' expressió « un

home» (cf. 8, 16; 10, 5; 12, 6-7). Per un jueu, un «home» amb tais característiques no

podia ésser més que el Messias, en el cas de Daniel el cap del futur reialme de Déu (2, 44)
o deis sants del cap. 7, que el vident representaría com ocupant-se ja deis interessos del seu

reialme (cf. el v. 13). Es alió que suggereix també la comparació de la descripció que se-

gueix amb Ap. 1, 13 ss. — Vestit de lli. Era també el distintiu de P «home» misterios d'Ez.

9, 2, de tanta afinitat -si no és el mateix- amb P « home » vist per Daniel. — Or d' Ufas,

com a Jer. 10, 9. G porta: cenyits «de bissus». A Ez. 9, 2, l'home vestit de lli duia a la

cintura Pescrivania d' escriba. — Al final, G afegeix : i del mig d' ell sortia llum. Si fos pri-

mitiu, aixó podría representar el eos del personatge com compost de llum (cf. Ps. 104, 2).
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cenyits d' or d' Ufas,
6

i el seu eos era com el

tarsis i la seva cara com la fulguració del llam-

pec i els seus ulls com torxes de foc i els seus

bracos i les seves carnes com el llambreig del

coure forbit i el so de les seves paraules com la

remor d'una multitud.
7

I vaig veure jo, Daniel,

sol la visió, i els homes que eren amb mi no

veieren la visió, pero un terror gran caigué so-

bre ells, i fugiren a amagar-se. 8
1 jo vaig restar imPresS¡ó.

sol i vaig veure aquesta gran visió, i no em resta

res de forca, i el meu color se' m muda en li-

6. El seu eos. El mot per «eos» ocorre també a Ez. r, n i 23. Sorprén que es parli a

la descripció, de 1' una banda d' un vestit o mantell llarg que cobria tot el eos ( v. 5 ), i de

l'altra banda, del eos mateix, el qual semblaría que no havia d'ésser visible a conseqüéncia

del vestit de lli que el cobria. La cosa ja és diferent a Ap. 1, 13. Potser ací no es tractava

origináriament del eos del personatge. G diu : «i la seva boca era com la mar». La conti-

nuació parla també d'órgans i membres del eos. — Tarsis. Cf. Ez. 1, 16; 9, 9, on les ro-

des del «carro» diví són comparades a la mateixa pedra preciosa. — Com la fulguració...

torxes de foc. Compareu Ez. 1, 13. — Com el llambreig... Cf. Ez. 1, 7. L'aplicació a 1' «ho-

me » que s' apareix a Daniel d' aquests trets de la teofania d' Ezequiel no es comprendria, si

el dit personatge fos un simple ángel. Compareu 1' « ángel de l'alianca» de Mal. 3, 1-3. —
El so de les seves paraules. Sembla que les paraules de 1' « home » no comencen a esdevenir

articulades més que a partir del v. 11. Ara es percebria solament un so de veu humana, sen-

se que es distingís alió que es deia. Pero si es percebia el so de les seves paraules, aixó vol

dir que 1' « home » estava parlant, encara que no s' especifica amb qui conversava. — Com la

remor d'una multitud, com a Is. 13, 4; 33, 3. Compareu Ez. 1, 24.

7. 5o/. En el camí de Damasc és també St. Pau l'únic que veié la visió, que el porta a

la seva conversió (cf. Act. 9, 7). — Els homes... Daniel es trobava, dones, acompanyat quan

va anar al riu (v. 4), la qual circumstáncia no ha estat especificada en alió que precedeix,

potser perqué s'ha perdut quelcom en el text. Qui eren els homes que es trobaven amb ell?

Potser els tres companys de la primera part del llibre, Hananias, Misael i Azarias? El tráete

de menys favor de qué són objecte i llur fuita precipitada farien pensar més aviat en altres

personatges secundaris. — No veieren la visió, pero potser sentiren la veu, com succeí a la

visió de St. Pau. En tot cas, foren presa d'un gran terror, és a dir, del fort espant que sol

acompanyar les aparicions sobrenatural (cf. Sav. 17), i corregueren a «amagar-se». En lloc

del verb hebreu, que hauria hagut de construir-se amb ^ com a 1 Re. 22, 25, G (amb pressa)

i Th (amb por) han llegit un substantiu, probablement r6n22, amb terror com a Ps. 78, 33:

«i fugiren amb terror», esfere'its.

8. Gran visió, gran per la majestuosa figura de l'«home». No s' indica amb aixó que

1' « home » era quelcom més que un ángel? Es aquesta Túnica vegada que Daniel aplica l'e-

pítet de «gran» a una visió. — En lividesa, literalment «en corrupció». A Is. 52, 14 apa-

reix un paraHel exacte d'aquest mot: el seu aspecte... «desfigurat». Amb la indicació del

traspostament del vident comenca la descripció del deliqui en qué caigué sota T efecte fantas-

accincti auro obrizo :

6 et

corpus eius quasi chrysoli-

thus, et facies eius velut spe-

cies fulguris, et oculi eius

ut lampas ardens : et brachia

eius, et quae deorsum sunt

usque ad pedes, quasi spe-

cies aeris candentis : et vox
sermonum eius ut vox mul-
titudinis. 7 Vidi autem ego
Daniel solus visionem : por-

ro viri, qui erant mecum,
non viderunt : sed terror ni-

mius irruit super eos, et fu-

gerunt in absconditum. 8 Ego
autem relictus solus vidi vi-

sionem grandem hanc : et

non remansit in me fortitu-

do, sed et species mea im-
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videsa, i no vaig conservar cap Jorca.
9

1 vaig

sentir el so de les seves paraules, i quan vaig

sentir el so de les seves paraules, i jo estava atuít

sobre la meva fac i la meva jac contra térra.
10

I

heus ací que em toca una má i m'aixecá sobre

els meus genolls i les palmes de les meves mans.

Damei ésconfor-
11

1 em digué : «Daniel, home de predilecció

!

Atén a les paraules que jo he de parlar-te i ten-te

sobre els teus peus, perqué ara he estat enviat a

tu ! » I en parlar ell amb mi aquesta paraula, em

magóric d' alió que veia i peí record de la veu i peí sentit de terror deis altres que l'havien

deixat sol. — / no vaig conservar cap jorca, em vaig sentir que les forces em mancaven. Re-

peteix en una forma menys enérgica alió que ja ha estat dit un poc més amunt. Potser és

una glossa, presa del v. 16.

9. El text és defectuós. — Vaig sentir el so. G afegeix la negativa: i no vaig sentir el so.

Es preferible a la llicó de TM. En tot cas, l'esvaiment de Daniel és efecte de l'aparició, no

del so de les paraules (cf. el v. 16). — / quan vaig sentir el so de les seves paraules manca

a G. Probablement és una dittografia de la frase que precedeix. — / jo manca a Th, Sir i

V. G omet solament la copulativa. Si es suprimeix la frase «i quan vaig sentir... paraules»,

es pot conservar molt bé la llicó de TM com explicació de la primera cláusula del verset,

negativa segons G: «i no vaig sentir» el so de les seves paraules, «perqué jo» estava atu'ít

etc. — I la meva fac s'hauria d'ometre amb 8, 18, on apareix la mateixa frase que ací, lle-

vat d'aquest mot. G ho omet també. D'una manera análoga a 8, 17, Daniel cau també ara

sense sentits a térra en veure i oir un ésser sobrenatural. La seva insensibilitat li hauria im-

pedit de percebre les paraules que li adrecava 1' « home » misterios. Per fer-lo tornar en si,

aquest es veu precisat a tocar-lo, com es diu al verset següent.

10. Amb gest amistós i paraules afectuoses, l'«home» reanima i reconforta el desmaiat

Daniel. Compareu alió que féu Gabriel a 8, 18, que tanta semblanza presenta amb els nos-

tres versets 10-11. — M'aixecá, literalment «em sacsá» per fer-me aixecar «sobre els meus

genolls» etc. G i Th han llegit *i"yMlQ, em despertó,, que podria molt bé ésser la lli<;ó origi-

nal. Pero, en aquest supósit, caldria suprimir « sobre els meus genolls i les palmes de les

meves mans». El carácter secundan de l'additament és suggerit per l'abséncia de «sobre»

davant «les palmes», i per les fluctuacions de les Versions : G «sobre els genolls» (sense

«meus»), «sobre les plantes deis meus peus» -la forma asindética és senyal de confiado

de dues lli^ons- ; Th : « sobre els meus genolls » -sense que digui res de les mans (TM ) o

deis peus (G). En el text corregit i simplificat es parlaría únicament del recobrament deis

sentits, i s' evitaría així el resultat grotesc de la intervenció sobrenatural de 1' « home » que

faria posar primer Daniel de quatre grapes, per dir-li solament després que ell mateix s' aixe-

qués dempeus (v. 11).

11. Home de predilecció. Vegeu la nota a 9, 23. — Sobre els teus peus, literalment «sobre

on estaves», és a dir, ten-te dret com feies abans (cf. 8, 18). Ara que está ja «despert»,

Daniel és invitat a mantenir-se dempeus per les seves própies forces. Compareu Ez. 1, 28;

2, 1. — Ara, després del retard esmentat al v. 12. La frase és molt semblant a la de 9, 22:

mutata est in me, et emar-

cui, nec habui quidquam vi-

rium. 9 Et audivi vocem ser-

monum eius : et audiens ia-

cebam consternatus su per
faciem meam, et vultus me-
us haerebat terrae.

10 Et ecce manus tetigit

me, et erexit me super ge-

nua mea, et super artículos

manuum mearum. "Et d¡-

xit ad me : Daniel vir desi-

deriorum, intellige verba,

quae ego loquor ad te, et

sta in gradu tuo : nunc enim
sum missus ad te. Cumque
dixisset mihi sermonem is-
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tum, steti tremens. 12 Et ait

ad me: Noli metuere Daniel:

quia ex die primo, quo po-

suisti cor tuum ad intelligen-

dum ut te affligeres in con-

spectu Dei tui, exaudita sunt

verba tua : et ego veni pro-

pter sermones tuos. 13 Prin-

ceps autem regni Persarum

restitit mihi viginti et uno

diebus : et ecce Michael unus

de principibus primis venit in

vaig posar dret tot tremolant.
12

1 em digué

:

« No tinguis por, Daniel ! Car, d' enea del pri-

mer dia que aplicares el teu cor a comprendre i

a humiliar-te davant el teu Déu, han estat oides

les teves paraules, i jo he vingut per les teves

paraules.
13 Pero el príncep del reialme de Pérsia Raó del retard.

m' ha contrastat vint-i-un dies ; i heus aci que

Miquel, un deis primers princeps, ha vingut en

«ara he sortit». — Tremolant. Daniel obeeix tot seguit l'ordre de r«home», pero es sent

encara tot trasbalsat per l'incident extraordinari.

12. D' enea del primer dia. Demostra la forca i eficacia de l'oració unida amb el dejuni (cf.

Tob. 12, i ). Igual que a 9, 23, Daniel és exaudit tan bon punt es lliura a les seves practiques

de penitencia en vista a obtenir la llum que desitjava. — Aplicares el teu cor. L' expressió he-

brea es troba també a 1 Par. 22, 19; 2 Par. n, 16, i cinc vegades a PEclesiastés. Sembla

un simple sinónim de: posar en el seu cor, decidir, de 1, 8. En lloc de «cor», G ha llegit

:

«la teva fa$». — A comprendre. No s' indica qué era alió que Daniel s'esforcava per com-

prendre. Pero la continuació no deixa gaire lloc a dubtes sobre la qüestió que preocupava el

vident : el fet tan singular de la lluita deis «princeps», de qué parla l'«home» en alió que

segueix! Vegeu la nota al v. 1. — Humiliar-te o mortificar-te amb les peniténcies descrites

al v. 3. El substantiu afí thaanith significa a la Mixná «dejuni». L' expressió habitual a l'An-

tic Testament era «afligir 1' ánima» (cf. Lv. 16, 29 i 31; Is. 58, 3 i 5 etc.).

13. Bé que l'oració de Daniel hagués estat exaudida des del comencament del seu deju-

ni, l'«home» no ha pogut aportar-li tot seguit la informació desitjada perqué es trobava

lluny retingut per una lluita entre «princeps», com explica ell ara mig excusant-se del seu

retard. — El príncep del reialme de Pérsia, 1' ángel protector d'aquest reialme, promotor deis

seus interessos. Es la primera vegada a l'Antic Testament que la doctrina d'un ángel custodi per

a cada poblé és ensenyada d'una manera clara. Generalment hom en troba indicis a Jos. 5, 14;

Is. 24,21 ss. , Dt. 32, 8 (segons G). — M'ha contrastat. L'oposició del «príncep» de Pér-

sia durant 21 dies explica per qué el vident no ha rebut més aviat contesta a la seva pregun-

ta. El fet que 1' « home » lluiti amb princeps de reialmes prova que ell era també « príncep

»

d'un reialme, els interessos del qual protegía i defensava contra els altres «princeps». Pero,

quin era aquest reialme? Própiament, no era pas el deis jueus puix que el poblé jueu ja te-

nia el seu príncep, Miquel (cf. el v. 21). Ni tampoc el reialme de Pérsia ni el de Grécia,

per tal com l'«home» combat contra llurs princeps respectius. I el de Siria s'ha de descar-

tar també, perqué Siria era el més gran enemic del poblé jueu, mentre que l'home defensava

també els interessos d'aquest darrer poblé, com ho prova la coHaboració de Miquel. Resta,

per tant, solament l'altre reialme, aquell que, segons Fautor sagrat, ha de reemplazar tots

els altres: el reialme deis sants. Co que acabem de dir demostra, al mateix temps, que el

reialme deis sants ha de comprendre altres súbdits a més deis jueus, de manera que tindríem

prefigurada ací la universalitat del reialme de Déu instituít per Jesús sobre la térra, que és

l'Església católica. Si es té en compte que es tracta d'una visió, hom no s'estranyará que es

parli ara de lluites d'éssers superiors. Aquests són símbols deis imperis i de llur história i

relacions mútues, com ho eren les bésties deis caps. 7 i 8 i els metalls de l'estátua del cap. 2.



10, i4-i6 DANIEL 154

vinguda miste

riosa

mon ajut. I he esdevingut sobrer allá prop deis

objeaiu de ía reis de Pérsia,
14

i he vingut per fer-te compren-

dre alió que advindrá al teu poblé a la darreria

deis dies, car és, encara, una visió per ais dies!»
15

1 mentre ell parlava amb mi semblants parau-

les, vaig posar la meva cara cap a térra i vaig

emmudir. 10
1 heus ací que toca els meus llavis

com una semblanca 'de má ' d'home. Aleshores

vaig obrir la meva boca i vaig parlar i vaig dir

adiutorium meum, et ego

remansi ib¡ iuxta regem Per-

sarum. 14 Veni autem ut do-

cerem te quae ventura sunt

populo tuo in novissimis die-

bus, quoniam adhuc visio in

dies. 15 Cumque loqueretur

mihi huiuscemodi verbis, de-

ieci vultum meum ad terram,

et tacui. 16
Iit ecce quasi si-

militudo filii hominis tetigit

labia mea : et aperiens os

meum locutus sum, et dixi

Prácticament, sota una forma nova s'expressa la mateixa teoría de la successió deis imperis

universals de les profecies precedents. — He esdevingut sobrer. Tal sembla la traducció millor del

dubtós verb de TM. Pero és molt possible que la llicó de l'hebreu siguí una corrupció de

"WrMn iriNI, / l'he deixat, que és com han llegit G i Th. Én aquest cas, hom tindria un ar-

gument més a favor de la superioritat de l'«home», puix que disposaria de princeps com

Miquel, un deis primers. La lluita amb el príncep de Pérsia no s'ha acabat encara. Pero de

moment no requereix la presencia de l'«home», qui ha estat rellevat per Miquel. — Prop

deis reis. G i Th afegeixen «del príncep» (deis reis etc.). Es més conforme al llenguatge

figurat del capítol. Miquel, que substitueix momentániament 1' «home», ha de lluitar no amb

els reis de Pérsia, sinó amb llur ángel protector.

14. He vingut reprén els darrers mots del v. 12. Compareu 9, 23. — Alió que advindrá

al teu poblé... La mateixa frase es troba gairebé literalment a Gn. 49, 1. La revelació que

está a punt d' iniciar l'«home», és la que fa poc després (cap. 11). Per aixó, la «darreria

deis dies» s'ha d'entendre de conformitat amb el temps que visa el vaticini del capítol se-

güent. Es el període de la historia que Daniel anomena «temps de la fi», «darreria de la

cólera» a 8, 17 i 19. L'expressió «darreria deis dies» ocorre també a 2, 28. — Car és, enca-

ra. Qué és alió que és, encara, una visió per ais dies? No sembla pas que pugui identificar-

se amb les explicacions que segueixen, car llur contingut és «parlat» (cf. 12, 4), no «vist»

o percebut. L' analogía de les altres profecies daniéliques demanaria també ara una veritable

«visió» simbólica, el significat de la qual no hauria estat «compres» de primer antuvi peí vi-

dent. Seria simplement la visió de la lluita deis princeps deis reialmes, segons la hipótesi da-

munt esmentada (vv. 1 i 12). L'atenció de Daniel está sempre centrada en els esdeveniments

que afectaran el seu poblé en un període determinat de la historia, que és presentat com un

poc llunyá. — Per ais dies de la darreria o fi. G ha llegit, amb puntuació un poc diferent,

«per a dies», per a un temps llunyá.

1 5 . La revelació iniciada és interrompuda per un nou fenomen patológic, que deixa Daniel

abatut i en la impossibilitat d' articular paraula. Ja remarcava el v. 11 que el vident s'havia

aixecat «tremolant».

16. L'«home» socorre Daniel i el guareix amb un simple tocament deis llavis, que li res-

titueix de continent l'ús de la paraula. Compareu Is. 6, 7; Jer. 1, 6. — 'De má'. Ho in-

serim amb G (cf. Is. 6, 6; Jer. 1, 9; Ez. 2, 9). TM diu: com una semblanca «de filis» d'ho-

me (cf. el v. 18). L'ús de la fórmula «com una semblanca» expressa ara simplement el ca-

rácter confús de les percepcions de Daniel, a conseqüéncia de 1' estat d'atordiment en qué es

trobava. — Aleshores. Reeobrat l'ús de la paraula, Daniel cuita a excusar-se de la seva con-



155 DANIEL 10, 17-20

al qui estava dret enfront de mi : « Senyor meu,

amb la visió m'han sobreprés angoixes, i no he

conservat cap forca.
17

1 com podría aquest es-

clau del meu Senyor parlar amb aquest Senyor

meu, quan jo, des d' ara no subsisteix en mi

cap forca ni em resta alé?»
18

Aleshores em toca

una altra vegada el qui era com una parenca

d'home i em conforta,
19

i em digué : «No tin-

guis por, home de predilecció ! Que la pau si-

guí amb tu! Siguis fort i siguis fort!» I mentre D«úei retomat.

ell parlava amb mi, em vaig sentir confortat, i

vaig dir : « Que parli mon Senyor, car m' has

confortat!»
20

1 digué: « Saps per qué he vingut

a tu ? I ara he de tornar-me 'n a lluitar amb el

fusió. — Angoixes. L'hebreu significa própiament «dolors de part»; i la frase entera ocorre

a 1 Sam. 4, 19 a propósit deis dolors que van sobreprendre la mare d'Icabod. Ací vol dir,

que Daniel va restar tan prostrat i sense forces, com una dona a conseqüéncia deis dolors

del part. La comparació deis dolors del part estava molt en voga entre els escriptors tardans

(cf. Jer. 30, 6).

17. Aquest esclau... aquest Senyor meu. G i V ometen els dos «aquest»; Th solament el

primer. Si fossin origináis, servirien per a posar en relleu per oposició «esclau» i «senyor»,

el primer amb significat despectiu com a 1 Sam. 10, 27, i l'altre en sentit honorífic com a

Gn. 5, 29. Equivaldrien a: un esclau tan miserable, un tan alt Senyor. — Des a" ara. Ais

vv. 8 i 16 ha deplorat ja Daniel la seva manca total de forces. Per aixó resulta estrany que

digui ara que «des d' ara» no té més forces. La traducció de G: «he estat feble» faria pensar

en una corrupció textual. D' altra banda, l'omissió del mot a Sir i V suggeriria una possible

dittografia del verb que segueix. Resta, pero, sempre enigmática la raó del to d' excusa que

preñen les paraules del vident en el present verset. Ni és ciar tampoc si es refereixen a una

altra basca que li hauria sobrevingut, i de la qual l'hauria retornat l'«home» tocant-lo una

segona vegada com es diu al v. 18.

18. Em toca. Ara ja no s' especifica on fou tocat Daniel, bé que «una altra vegada» po-

dría fer pensar en els llavis (v. 16). Sobre la fórmula «com una parenca d'home», vegeu la

nota al v. 16.

19. / siguis fort. Sis manuscrits llegeixen com segon verb pfifcft, i anima' t (cf. Dt. 31, 7

i 23). Tal podría haver estat la llicó primitiva, car la repetició d' un imperatiu amb la con-

junció copulativa és excepcional. Les Versions porten també dos verbs diferents.

20. Saps per qué... Com que l'«home» ha indicat ja al v. 12 la raó i finalitat de la se-

va vinguda, podría semblar estrany que ara pregunti a Daniel si sap per qué era vingut. Pe-

ro la forma interrogativa és segurament un simple procediment retóric per a excitar l'atenció

del vident (cf. Ap. 7, 13). — / ara... explica la necessitat d' enllestir aviat la tasca de fer

«comprendre» a Daniel (v. 14): l'«home» se n'ha de tornar a continuar la lluita amb el

«príncep» de Pérsia, la qual havia abandonat de moment per venir a instruir el vident (cf. els

vv. 12-13). No és la menció d' aquesta lluita entre «princeps» de reialmes un indici que alió

ad eum, qui stabat contra me:

Domine mi, in visione tua

dissolutae sunt compares
meae, et nihil in me reman-

sit virium. 17 Et quomodo
poterit servus Domini mei

loqui cum Domino meo? ni-

hil enim in me remansit vi-

rium, sed et halitus meus in-

tercluditur. ,8 Rursum ergo

tetigit me quasi visio homi-

nis, et confortavit me, 19et

dixit : Noli timere vir deside-

riorum: pax tibi: confortare,

et esto robustus. Cumque
loqueretur mecum, convalui,

et dixi: Loquere Domine mi,

quia confortasti me. 20 Et ait:

Numquid seis quare venerim

ad te ? et nunc revertar ut

praelier adversum principen!
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príncep de Pérsia, i quan n'hauré sortit, heus

ací que vindrá aleshores el príncep de Javan, 21b
i

no hi ha ningú que em faci valenca contra a-

L'home miste- quests fora de Miquel, el vostre príncep, n, 1

( ) qui m assisteix com sosteniment i empara.

io, 21a
. Tanmateix, t' indicaré alió que hi ha

escrit al llibre de la veritat.

que Daniel no comprenia era justament una visió que hi feia referencia? — Quan n'hauré

sortit, quan hauré triomfat d'ell. L'«home» dona des d'ara per descomptada la seva victoria

definitiva sobre els seus contrincants, de la mateixa manera que es donava per segura ais al-

tres vaticinis la victoria del reialme de Déu contra les potencies paganes que se li oposaven.

— Vindra aleshores. Tan bon punt haurá acabat el conflicte amb 1' ángel de Pérsia, comencará

l'altre amb el «príncep» de Javan (Grecia), 1' ángel protector de 1'imperi que succeirá el reial-

me persa (cf. 8, 3-8). Donat el contingut de la revelado de l'«home»(cf. 11, 3-45), per

«Javan» s'hauria d'entendre no solament la Grecia o reialme d'Alexandre, sinó també els

reialmes helienístics que sortiren del seu desmembrament. Fora que s'hagués perdut la men-

ció de llur ángel, co que no seria pas impossible donat el mal estat de conservació del text.

2i b
. El text está evidentment en desordre. Amb Marti s'ha de transportar probablement

el v. 21 a després de ri, 1, com havem fet a la traducció. Altres operen altres canvis, o dei-

xen el text tal com está i s' acontenten amb assenyalar els nombrosos inconvenients que pre-

senta. — Contra aqucsts, els princeps de Pérsia i de Grécia, que acaben d'ésser esmentats.

Aleshores es veu ciar que la intervenció del príncep de Javan será també desfavorable a 1' «ho-

me», com ho havia estat la del príncep de Pérsia. En la disposició actual de TM no s'esmentaria

més que la vinguda del dit príncep, sense que s'indiqués que venia també per lluitar. — Mi-

quel, el vostre príncep. Sobre 1' ángel protector deis jueus, cf. 12, 1; Jud. v. 9; Ap. 12, 7.

Presta ajut a l'«home», perqué els interessos del poblé jueu coincidien en aquesta lluita amb

els que defensava l'«home». El reialme de Déu havia d'ésser constitu'it al principi per un

nucli de «sants» que provenien del judaisme.

11, 1. ( ) Ometem: «i jo l'any primer de Darius el Meda». Th porta: «i jo l'any pri-

mer de Cirus»; G: «i l'any primer del rei Cirus em digué» etc. Sembla un fragment d'una

introducció, per l'estil de les de 7, 1; 8, 1; 9, 1; 10, 1. A la placa actual no té cap sentit.

— 'Qui ni'assisteix'' . Amb alguns crítics llegim "ílpj? i 1^. TM diu «el meu estar» o «assistir

de sosteniment i empara per a ell». Pero el qui parla rebia ajut (cf. 2i b
), i no el donava

com suposa TM.
10, 21 a

. Escrit i llibre són dos arameismes, en el text hebreu. El llibre de la veritat és el

llibre (metafóric), on es troben consignáis per endavant tots els esdeveniments venidors, d'u-

na manera tan verídica i exacta com llur realització mateixa (cf. 4, 14; 7, 10; Ap. 5, 1).

No obstant el carácter urgent de la tasca que li incumbeix, l'«home» prosseguirá la revelació

que havia comencat i per la qual ha vingut.

Persarum. cum ego egrede-

rer, apparuit princeps Grae-

corum veniens. 21 Verumta-

men annunciabo tibi quod

expressum est in scriptura

veritatis: et nemo est adiu-

tor meus in ómnibus his,

nisi Michael princeps vester.
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CAPÍTOL XI

LA SORT DEL POBLE JUEU FINS A L*AURORA DELS TEMPS NOUS

I ara t' indicaré la veritat: - Heus ací que sorgi- ei* tres succes-

sors de Cirus.

ran encara tres reis per a la Pérsia, i el quart acu-

mulará una riquesa més gran que tots [ els altres ]

.

I quan es sentirá fort per la seva riquesa, ho

posará tot en moviment contra el reialme de Javan.

Cap. XI. Es com la interpretado auténtica de les visions precedents. Pero no s' esmenten

noms, com és usual a la literatura apocalíptica. La descripció deis personatges i deis esdeve-

niments en un llenguatge velat és, certament, causa d' incertitud peí que fa a alguns detalls.

No obstant aixó, els uns i els altres són suficientment caracteritzats perqué hom pugui, en

general, identificar els dits esdeveniments i personatges amb els de la historia. Al present ca-

pítol, hom remarca el mateix fenomen que a les visions passades: breu i general a la prime-

ra part, la descripció es fa poc a poc més detallada, fins a esdevenir ben circumstanciada a

la darrera part. Com a la visió del cap. 8, l'exposició comenta també amb el reialme de Pér-

sia, i deixa completament de banda 1'imperi babilónic de Nabucodonosor. Ara es comprén

perfectament la cosa, per tal com la visió és datada de l'any tercer de Cirus (10, i), época

en qué el reialme babilónic havia ja desaparegut del mapa.

2. L'«home» reprén la revelació que no és ja més destorbada per cap accident de Daniel

en tot el curs de l'exposició. Amb un breu reclam a la historia persa és enllestit alió que fa

referéncia al segon deis reialmes universals de les altres visions. La primera frase «i ara t' in-

dicaré la veritat», que no fa més que repetir paraules de io, 20, podría ésser un additament

posterior, ocasionat peí desgavell de la fi del capítol precedent. G diu: «i ara he vingut per

ensenyar-te la veritat». — Tres reis. D'una manera análoga a alió que passa amb els reis de

Babilonia (cf. la nota a 2, 1), Fautor sagrat semblaría també ara conéixer solament quatre

reis de Pérsia. En aqüestes condicions és difícil de dir quins són aquests tres reis que sorgi-

ran encara a Pérsia. Hom podría pensar en Darius I Hystaspes (521-485), Xerxes I (485-465)

i Artaxerxes I Longimanus (465-424), que es troben junts a Esd. 4, 5-7. Pero, si fos així,

1' autor hauria intervertit Xerxes i Artaxerxes, puix que no hi ha cap dubte que el «quart»

re i és Xerxes. — El quart, el qui feia quatre, encloent-hi Cirus que estava regnant (10, 1).

El quart, dones, és el darrer deis «tres», no un que venia després deis tres, perqué aleshores hauria

calgut dir: sorgiran encara «quatre» reis. — Una riquesa. Sobre la riquesa i for<;a de Xerxes,

vegeu a Heródot VII, 20-99 ' a relació de l'armament immens aprestat per ell contra Grécia.

— Tot, tots els homes i recursos del seu vast imperi. — Contra el reialme... J"IN seria o bé

una preposició equivalent a bv (cf. Jer. 38, 5), o una partícula d'acusatiu per a designar

l'objectiu del moviment. Pero vegeu més avall. El passatge alludcix a la coneguda expedició

1 Ego autem ab anno pri-

mo Darii Medi stabam ut

confortaretur, et roboraretur.
2 Et nunc veritatem annun-
ciabo tibi.

Ecce adhuc tres reges sta-

bunt in Perside, et quartus

ditabitur opibus nimiis super

omnes: et cum invaluerit di-

vidís suis, concitabit omnes
adversum regnum Graeciae.
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Alexandre Mag-

ue i el seu regne.

3
I sorgirá un rei heroi, i exercirá una gran do-

minado i fará el que voldrá ;

4
pero tan bon punt

haurá sorgit, el seu reialme es trencará i será

dislocat cap ais quatre vents del cel, pero no per

a la seva posteritat, i sense la dominació que ell

exercia, car el seu reialme será desmembrat i será

d' altres, amb exclusió d' aquells.

3 Surget vero rex fortis,

et dominabitur potestate

multa: et faciet quod placue-

r¡t e¡.
4 Et cum steterit, con-

teretur regnum eius, et di-

videtur in quattuor ventos

caeli : sed non in posteros

eius, ñeque secundum poten-

tiam illius, qua dominatus
est. lacerabitur enim regnum
eius etiam in externos, ex-

ceptis his.

contra Grecia, a la qual Xerxes consagra totes les seves riqueses i energies, i que acaba per

a ell amb la desastrosa derrota de Salamina (480 a. C). S'esmenta aquesta empresa persia-

na vers P Europa, perqué representava millor que els altres fets de la historia del gran impe-

ri asiátic un gran moviment vers la realització de la monarquía universal, objecte d' especial

interés per part de Daniel. — El final del verset és suspecte. Puix que al temps de la bata-

lla de Salamina la Grécia no estava encara unificada, de manera que és inexacte de parlar

de «reialme» de Javan. Es veritat que hom ho podría explicar, en rigor, per la tendéncia de

1' autor sagrat a esquematitzar. I, de fet, Daniel parla sempre a les altres visions de «reial-

me» deis grecs. Pero hi ha, encara, la dificultat creada per la partícula J"iN, i la divergén-

cia de les Versions. En efecte, G porta: «s'aixecará contra tot el reialme deis grecs»; Th:

«s'aixecará contra tots els reialmes deis grecs». Després del que acabem de dir, no hi ha

cap dubte que la llicó més satisfactoria resulta la de Th, la qual podría, per tant, repre-

sentar el text original.

3. Un rei heroi, Alexandre Magne, el vencedor de la poténcia persa i fundador de l'im-

peri de Javan, en el qual sembla realitzar-se més brillantment la idea universal. L'«home»

salta tota una série de reis de Pérsia, per passar tot seguit al període en qué el curs deis es-

deveniments comenca a afectar els jueus. Pero Alexandre en si no l'interessa tampoc massa.

Per aixó s' hi atura poc. S' acontenta simplement amb esmentar-ne el triomf i la mort prema-

tura (cf. 8, 8). — Fará el que voldrá. Es la mateixa expressió aplicada a 1' adversan persa a

8,4. Implica un poder irresistible i irresponsable. Amb aquests mots, l'obra d' Alexandre és

tácitament condemnada com arbitraria i lesiva de la llibertat deis pobles. La mateixa retron-

xa és aplicada a Antíocus el Gran (v. 16) i al seu fill Antíocus Epífanes (v. 36). Són les

tres grans figures que l'autor sagrat fa ressortir en el seu quadre sintétic de la historia a

partir de la caiguda de Pérsia.

4. Tan bon punt... Si TM és corréete, P expressió emfasitzaria la duració efímera de Pim-

peri d' Alexandre. Pero en vista de 8, 8 és possible que calgui llegir IfiS^Dí, i en enfortir-se

ell, al fort de la seva puixanca. — Es trencará. El verb és suggerit, segurament, per 8, 8, on

és emprat parlant de la «banya gran», símbol d' Alexandre. — Ais quatre vents del cel. Vegeu

8, 8. — No per a la seva posteritat. Alexandre Magne hagué dos filis, l'un de la seva muller

legítima Roxana, i P altre de la seva mestressa Barsine. El primer (póstum) porta també el

nom d' Alexandre, el segon el d'Heraclés. Ambdós foren assassinats uns tretze anys després

de la mort del gran conqueridor, Alexandre directament per Cassandre, i Heraclés per Po-

lyspercon, pero a instigació del dit Cassandre (Diodor Sícul XIX, 105; XX, 22). La dinas-

tía del Macedoni s'extingí per manca d'hereus. — Sense la dominació. Cap deis reialmes sor-

tits del desmembrament de Pimperi d' Alexandre no gaudirá del poder i prestigi que tenia ell.

Cf. 8,22. — Será d' altres... passará a d'altra gent que no són «la seva posteritat», és a dir,

ais seus generáis, els quals se'l repartiren entre ells.
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5 Et confortabitur rex Au- &
I el rei del migdia esdevindrá fort, pero un ptoiomeu i ¡ s e -

stri: et de principibus ems ° 1

leucns L
praevaiebitsupereum, etdo- deis seus oficiáis ( ) esdevindrá més fort que ell
minabiturditione: multaenim . . . , ,

dominado eius. i dominara, i la seva dominacio sera una gran
6 Et post finem annorum . • < n t i j> t f • i ni

foederabumur: fiüaque regis dominacio. 1 al cap d anys s altaran, i la hila

5. Deis quatre reialmes sortits de la desmembració de l'imperi d'Alexandre (cf. el v. 4;

8, 8), Fautor sagrat en deixa dos de banda, i s' ocupa solament deis altres dos, el del nord

i el del sud, és a dir, del reialme deis Seléucides (Siria) i del reialme deis Ptolomeus (Egip-

te). Son els dos únics que l'interessen (cf. St. Jeroni), per tal com van ésser els que domi-

naren successivament Palestina durant el temps que s' escola entre la mort d'Alexandre Mag-

ne i el regnat d'Antíocus Epífanes. «Nord» i «migdia» és dit des del punt de vista d'un

jueu situat a Palestina, entre els dos reialmes rivals. — El rei del migdia, Ptoiomeu I, fill de

Lagus, un deis millors generáis d'Alexandre Magne. En la distribució de les satrapies o es-

tratégies de 1' imperi a la mort del gran Macedoni, li toca la d' Egipte amb Libia i tot alió

del país deis árabs que era limítrof d' Egipte. Governá com sátrapa o estrateg de l'any 322

fins a l'any 306 a. C, en qué prengué el títol de rei. Morí l'any 283/82. — Un deis seus

oficiáis, Seleucus Nicator, company d'Alexandre Magne i de Ptoiomeu, el qual en la conven-

ció de Triparadisus de l'any 321 havia rebut la rica satrapía de Babilonia, pero que, víctima

d'Antigonus, havia hagut de refugiar-se a Egipte prop de Ptoiomeu, qui l'anomená general

seu. Després de la batalla de Gaza l'any 312, i de la reconquesta de Babilonia el mateix any,

es funda un imperi propi, el de Siria. Amb el dit any de 312 (Octubre 1) comenca l'era

deis Seléucides, de qué es serviren els jueus de temps posteriors per a datar llurs esdeveni-

ments histories (cf. 1 Mac. 1, 10) — ( ) Amb G, Th i V ometem la copulativa i. L'atnach

després «d' oficiáis» s'ha de transportar després de «migdia» que precedeix. TM diu: «i el rei

del migdia esdevindrá fort i un- deis seus oficiáis; i esdevindrá més fort» etc. — Una gran

dominació. Després de la desfeta final d'Antigonus a Ypsus (301 a. C), deguda principal-

ment a les grans forces contribu'ides per Seleucus, aquest rebé vastes extensions de territori

que anaven de Frigia, Capadócia i Siria a l'oest, gairebé fins a l'Indus, a l'est. El seu im-

peri, amb Antioquia fundada per Seleucus com la capital l'any 300, esdevingué de fet el més

gran i poderos de tots els que s'havien format amb les despulles del d'Alexandre.

6. Al cap d' anys després de la mort de Seleucus Nicator. El verset ens transporta amb
aixó ais temps d'Antíocus II Theos (261/60-247/46), i passa per alt Antíocus I Soter (281-

261/60), el regnat del qual fou sense importáncia per ais jueus. — S'aliaran. El subjecte

són els reis del nord i del migdia, pero no els mateixos deis quals s'ha parlat al verset pre-

cedent, sinó uns altres que portaren el mateix títol de reis de Siria i d' Egipte. Llur alianca

per mitjá d'un matrimoni polític explica la unió per «semenca humana» de 2, 43.

—

I la

filia. En la distribució de les províncies entre els generáis d'Alexandre, la Celesíria, Fenicia i

Palestina havien restat en una posició ambigua, co que doná lloc a lluites interminables entre

els reis de Siria i els d' Egipte, que se'n disputaven la possessió. Per posar terme a aqües-

tes lluites, Ptoiomeu II Filadelfus (285-246) ideá 1' estratagema de casar la seva filia Bereni-

ce amb el seu rival Antíocus II, amb la condició que el darrer havia de divorciar la seva

muller legítima Laodice, i que els seus dos filis Seleucus i Antíocus renunciarien a tota prc-

tensió al tron de Siria. En el cas que Antíocus i Berenice tinguessin descendéncia, Ptoiomeu

esperava que es podria assegurar d' aquesta manera la possessió de Siria com provincia d'E-

gipte, i amb aixó la de les províncies disputades. Pero Ptoiomeu va morir al cap de dos
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AmiocusniPto- del rei del migdia vindrá al rei del nord per fer Austri veniet ad regem Aqui-

lomeu II.
| «11 i i r i i

lonis faceré amicitiam, et non
les paus; pero ella no conservara la torca del obtinebit fortitudinem bra-

brac, ni s' aguantará ell i 'la seva semenca', sinó chii
'
"ec stabit semen eius:

i ir i ti •
i -i>i i

et traaetur 'psa, et qui addu-
que sera lliurada ella i els qui 1 nauran duta, i xerunt eam, adolescentes

el seu genitor i el qui l'havia obtinguda. En els ^4Sc°nfortabaht eam

ptoiomeu ni ¡ temps 7
'sorgirá' un deis rebrots de les seves

7 Et stabit de germine radi-

Seieucusll.
i i ii • . i> .

•
cum eius plantatio: et veniet

arrels al seu lloc i marxara contra 1 exercit i en- cum exerdtu, et ingredietur

i ir i ii"ii i • i i provinciam regis Aquilonis:
trara a la íortalesa del reí del nord i obrara en et abutetur eis, et obtinebit.

anys. Aleshores Antíocus va reprendre la seva antiga muller Laodice, i va divorciar Berenice.

Tot amb tot, Laodice no es va donar pas per satisfeta amb aquesta rehabilitació. Poc segu-

ra de la constancia del seu marit, i tement que aquest no sentís renéixer el seu amor per

Berenice, va fer emmetzinar Antíocus, i després va persuadir el seu propi fill Seleucus que

s'assegurés el tron amb l'assassinat de Berenice i del seu fillet. — Vindrá en matrimoni (cf.

Jos. 15, 18; Jt. 12, 9) al rei del nord, des d'Egipte, la seva patria. — No conservará la Jor-

ga... Berenice no podrá mantenir-se contra la seva rival Laodice. Altres preñen «brag» com
subjecte i tradueixen: «i el brac. (=recurs, mitjá, és a dir, el matrimoni) no conservará for-

9a», ja que fou dissolt després de la mort del pare de Berenice, Ptoiomeu. El text de tota

aquesta segona part del verset és molt poc segur. No és gaire més satisfactori el de G, el

qual fa anar a Siria el propi rei d'Egipte, i no la seva filia. — Ni s' aguantará ell, el rei del

nord Antíocus, que Laodice féu desaparéixer. — 'La seva semenca', el fill d' Antíocus, hagut

de 1' egipciana Berenice. Amb Th i V llegim IJTlt. TM diu «el seu bra£». — Els qui l'hauran

duta, el seguici que acompanyá Berenice, el qual restá a Siria. — El seu genitor. El mot manca

a G. Com que la forma no és completament normal, alguns el corregeixen en tVftl, el seu

nen. Hom addueix a favor de la correcció l'argument que el pare de Berenice, Ptoio-

meu II, va morir vell a Egipte, i no a Siria ni de mort violenta. Pero llavors, potser seria

millor de suprimir senzillament el dit mot, com fa G. — El qui l'havia obtinguda, el seu

marit. Sobre aquest sentit del verb hebreu, compareu «s'emparará» del v. 21. Altres traduei-

xen: «el seu sosteniment» o «puntal», que designada, segons ells, el pare de Berenice. Pero,

contra aixó milita alió que acabem de dir sobre la mort de Ptoiomeu. Entendre-ho de Ptoio-

meu Euergetes, ho impedeix un doble fet: que tampoc no fou «lliurat», i que d'ell no se'n

parla fins al verset que segueix. — En els temps pertany al v. 7, amb el qual s'ha d'ajuntar, contra

1' accent de TM. Es una fórmula vaga, característica de les Apocalipsis.

7. 'Sorgirá'. Llegim Tb2\ TM diu «i sorgirá». — Un deis rebrots... un germá d' ella, sor-

tit de la mateixa soca, és a dir, deis mateixos pares. Es Ptoiomeu III Euergetes, rei enérgic

i emprenedor (246-221). — Al seu lloc, al lloc del rei del migdia, Ptoiomeu III. En comptes

d'«al seu lloc», G porta «com ell». Ptoiomeu III, germá de Berenice, havia d'ésser com el

pare d' ella, Ptoiomeu II. — Contra l'exércit siriá de Seleucus II Callínicos (246-226), qui

havia succeít en el tron el seu pare Antíocus I Soter. Per venjar la mort de la seva germa-

na Berenice, Ptoiomeu III va envair el reialme del nord (Siria) i s'apoderá de Seléucia, el

port d'Antioquia (la «fortalesa del rei del nord»), recorregué la major part de Siria fins a Ba-

bilonia, i se'n va tornar a Egipte amb un botí immens. L'assassinat de Berenice havia fet Se-

leucus impopular a Siria; i si no hagués estat per una insurrecció que reclamá la seva pre-

sencia a Egipte, Ptoiomeu hauria acabat, segurament, fent-se amo de l'imperi sencer de Se-

leucus. — Obrará, en sentit hostil, els malmenará (cf. Jer. 18, 23; Ne. 9, 24). El pronom
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8 Insuper et déos eorum, et

sculptilia, vasa quoque pretio-

sa argenti, et auri captiva du-

cet in AEgyptum: ipse prae-

valebit adversus regem Aqui-

lonis. 9 Et intrabit in regnum

rex Austri, et revertetur ad

terram suam.
I0

Filii autem eius provoca-

buntur, et congregabunt mul-

titudinem exercituum pluri-

morum: et veniet properans,

et inundans: et revertetur, et

concitabitur, et congredietur

cum robore eius. 11 Et provo-

catus rex Austri egredietur,

et pugnabit adversus regem
Aquilonis, et praeparabit

ells i triomfará.
8

1 ádhuc llurs déus juntament

amb llurs imatges de fosa, juntament amb llurs

vasos preciosos, l'argent i l'or s'endurá en cap-

tivitat cap a 1' Egipte. I durant anys es deixará

del rei del nord,
9 pero aquest entrará al reialme

del rei del migdia i se'n tornará a la seva térra.

10
1 el seu fill ' reprendrá les hostilitats i reunirá

'

una multitud de tropes nombroses i vindrá po-

derosament i inundará i submergirá, i tornará a

portar la guerra fins a la seva fortalesa.
11

1 s'e-

xasperará el rei del migdia i sortirá i combatrá

amb ell, amb el rei del nord, el qual mobilitza-

Antíocus III i

Ptolomeu IV.

«ells» es refereix ais habitants de Siria o, potser millor, a l'exércit i fortalesa suara esmentats.

8. Adhuc llurs déus. Amb les imatges de les divinitats sirianes, Ptolomeu, segons St. Je-

roni, va tornar a 1' Egipte les estatúes deis déus egipcis que s'havia emportat Cambisses uns

280 anys abans, rao per la qual els seus súbdits li donaren el títol d' Euergetes=benehctor

.

Pero la idea de restitució és absent del nostre text. En total, Ptolomeu s'endugué de Siria

2,500 objectes preciosos, endoses les estatúes deis déus, i 40,000 talents d'argent. — Egip-

te. TM interpreta. Potser 1' original deia «al migdia». — Es deixará, cessará de fer-li la guer-

ra. Es la treva que aprofitá Seleucus per a reparar els danys causats en el seu reialme per la

invasió de Ptolomeu i per a restablir-hi la seva autoritat.

9. Un cop hagué restablert el seu poder a Asia (242 a. C), Seleucus CaHínicos empren-

gué una campanya de revenja contra Egipte; pero fou derrotat i obligat a retirar-se a la se-

va capital Antioquia, acompanyat solament d'uns pocs deis seus assistents.

vv. 10-19. S' ocupen principalment d'Antíocus III el Gran. Seleucus CaHínicos havia dei-

xat dos filis: Seleucus III Ceraunos i Antíocus. Després d'un regnat de dos anys (226-223),

el primer fou assassinat durant una campanya a l'Asia Menor. Aleshores accedí al tron el

seu germá Antíocus III el Gran (223-187). Poc després del seu adveniment, Antíocus va a-

tacar Palestina, la qual es trobava aleshores sota la dominació de Ptolomeu IV Filopator

(221-203), rel d' Egipte; i en el curs de dues campanyes en va conquerir la major part. Pe-

ro l'any 217 Ptolomeu li va sortir a 1' encontré a Rafia, i li infligí una gran derrota. En conse-

qüéncia, Palestina fou reannexionada a Egipte, com era abans de la intervenció d'Antíocus.

10. El seu fill. Així el ketib i G. El qeri porta el plural «els seus filis». Pero Seleucus

Ceraunos no va envair mai 1' Egipte. — 'Reprendrá... reunirá'. Amb G llegim el singular, en

lloc del plural de TM, per tal com els verbs d' a continuado són al singular. Antíocus es

proposá de realcar el prestigi de la seva dinastía, i per aixó cregué oportú de reorganitzar i

augmentar el seu exércit. — Inundará i submergirá. La mateixa frase que a Is. 8, 8. En la

seva expansió cap al sud, Antíocus tingué un primer moment de fortuna, encara que no ben

completa. — / tornará. AHusió a la segona campanya d'Antíocus per completar la conquesta

de Palestina, després d'haver hivernat a Ptolemais (Acre) i d'haver deixat guarnicions a Fe-

nicia i Celesíria (cf. Polibi, V, 66). — La seva fortalesa, la del rei del migdia. Es la ciu-

tat de Rafia, prop de la qual es va descabdellar la batalla esmentada al verset que segueix.

11. El rei del migdia, Ptolomeu Filopator, el qual partí d' Alexandria cap a Pelusa amb

11 La Biblia, vol. XV-II
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ra una gran multitud, i la multitud será lliurada

en la seva má. 12
1 la multitud será emportada

;

i el seu cor s' ensuperbirá i en fará caure miríades,

i no prevaldrá.
13

1 el rei del nord tornará a mo-

bilitzar una multitud més nombrosa que la pri-

mera, i al cap deis temps d'anys vindrá poderosa-

ment amb un gran exercit i molt de bagatge.
14

1 aquells temps, molts s' insurgirán contra el

rei del migdia. I s' aixecaran filis de violents del

mulütudinem nimiam, et da-

hitur multitudo in manu eius.

12 Etcapiet multitudinem, et

exaltabitur cor eius, et deiici-

et multa millia, sed non prae-

valebit. 13 Convertetur enim
rex Aquilonis, et praeparabit

multitudinem multo maiorem
quam prius: et in fine tempo-
rum, annorumque venietpro-

perans cum exercitu magno,
et opibus nimiis. 14 Et in tem-
poribus illis multi consurgent
adversus regem Austri: filii

quoque praevaricatorum po-

un exercit de 70,000 homes d' infantería, 5, 000 cavallers i 73 elefants. — Una gran multi-

tud. Antíocus disposava d'un exercit de 62,000 soldats de peu, 6,000 de cavall i 102 ele-

fants. Entre les tropes auxiliars tenia deu mil homes d' Arabia i d'alguns altres pa'fsos ve'ins.

— Em la seva má, en la má del rei del migdia (Egipte). Vol dir que la gran multitud será

venguda per ell (cf. el v. 12).

12. Será emportada. L' encontré entre el rei del nord i el rei del migdia acabá amb un

veritable desastre per al primer. Ptolomeu pogué capturar uns 4,000 sirians i emportar-se' ls

presoners a Egipte. La resta de l'exércit d' Antíocus o caigué morta (10,000 infants i 300

cavallers), o es desbanda. I el rei mateix no escapá a la mort sinó difícilment. — El seu cor, el

cor del rei del migdia, s' ensuperbirá fent grans estralls entre els sirians. — No prevaldrá, la se-

va victoria no será definitiva. Com conseqüéncia del seu triomf, Ptolomeu recobrá Palestina

i la Celesíria; pero no explotá més el seu succés, com hauria estat natural. De carácter efe-

minat i dissolut va preferir tornar aviat a la seva vida crapulosa; de manera que tan bon punt

Antíocus li demaná la pau, cuitá a concedir-la-hi. Per aixó té raó 1' autor sagrat de dir que

l'éxit de l'Egipci no fou de durada.

13. Una multitud més nombrosa. Després de la seva derrota a Ráfia, Antíocus, sense des-

animar-se, havia reclutat un nou exercit i se n'havia anat a portar la guerra cap a Pérsia,

Báctria, Asia Menor i fins cap a 1' India. Segons St. Jeroni, n'havia tornat amb un exercit

immens. Fou grácies a les victóries que havia guanyat en aquesta direcció que hom li doná

el títol de «Gran». Enardit per la seva bona fortuna, pensá aleshores a reprendre les hosti-

litats contra el rei d' Egipte. La nova campanya (204-197) li valgué la reconquesta de la Ce-

lesíria i de Palestina, almenys fins a Gaza. En la seva empresa l'afavoriren els disturbis que

marcaren la minoritat de Ptolomeu V Epífanes (203-181), fill i successor de Ptolomeu IV

Filopator. — Al cap deis temps d'anys. «D'anys» semblaría una glossa de «temps», potser

presa del v. 6. Pero podría ésser també que «temps» fos l'element secundan, pres del v. 14.

Les Versions porten els dos substantius.

14. Molts s' insurgirán. Aliudeix a les insurreccions que tingueren lloc a Egipte per culpa

de les mesures opressives d'Agatocles, principal ministre de Ptolomeu Filopator (cf. Polibi

XV, 25-34). — Filis de violents. Són la fracció o partit deis Tobíades (cf. ZAW. 1894, pág.

143-151), de sentiments hellenistico-seléucides i antiegipcis, la qual amb la seva acció con-

trária ais interessos del poblé jueu havia obert la porta a la penetració siríaca que devia con-

duir a la persecució. «Filis» no implica necessáriament descendencia carnal, sinó pertinen^a a

una mateixa corporació o bándol (cf. «filis de nabís»). f*]S, violcnt denota un lladre, sobre-

tot per efracció (cf. «cova de lladres» a Jer. 7, 11), de manera que la designació enclou una



163 DANIEL 11, 15-17

teu poblé per complir una visió, i ensopegaran.
16

1 vindrá el rei del nord i elevará un terraplé i

prendrá una ciutat de fortificacions. I les forces

'del rei' del migdia no aguantaran, i les seves

millors tropes, ( ) no hi ha [en elles] forca

per a aguantar! 10
1 el qui vindrá contra ell fará

el que voldrá, i no aguantará ningú davant d' ell,

i prendrá posició a la térra del joiell, i hi haurá

extermini a la seva má. 17
1 posará la seva mira

a entrar en possessió de tot el reialme d'aquell,

'
i fará les paus ' amb ell, i li donará una filia

severa censura d' aquesta poderosa i rica familia originaria d'Ammon, pero establerta en gran

part a Jerusalem, on havia posat la má sobre el summe sacerdoci i robava la nació amb exac-

cions i taxes sense fi. — Per complir una visió, no que els Tobíades es reclamessin própia-

ment deis profetes per justificar llur alcament contra el rei d'Egipte, sinó que amb llur apa-

rició i comportament favorable a l'heHenització del poblé jueu van contribuir a complir la

visió continguda en el llibre de Daniel sobre «la darreria», sobre la persecució que és objec-

te no secundan de totes les prediccions pessimistes de Daniel. — Ensopegaran. Contribuirán,

al mateix temps, bé que també d'una manera inconscient, a llur propia destrucció o ruina.

Eren massa poca cosa per a reeixir en llur empresa antipatriótica.

15. Transporta a la fi de la guerra. Vencut a Paneion (Banias=Cesarea de Filip) l'any

198, el general egipci Scopas, que havia reeixit a reconquerir Palestina, es refugia a Sidon

(«ciutat de fortificacions»= fortificadíssima), pero aquesta fortalesa caigué també en mans

d'Antíocus. « Aleshores, diu Plutarc, el rei fou digne de somniar amb 1'imperi del món».
— Forces, literalment «bracos» (cf. el v. 31). — 'Del rei'. Ho afegim amb G i

Th. — Les seves millors tropes, literalment «el poblé (massa) deis seus escollits». Ni Scopas,

ni els tres duces incliti (St. Jeroni) enviats per ajudar-lo, no pogueren resistir Antíocus qui,

des d' aleshores (197 a. C), tingué el camí lliure cap a Palestina (v. 16). — ( ) Ometem la

copulativa, repetida per dittografia.

16. El qui vindrá, Antíocus, contra ell, Ptolomeu, fará el que voldrá, tan gran será la su-

perioritat del siriá (cf. el v. 2). Ningú no aguantará davant Antíocus, no podrá resistir-li. —
Terra del joiell o de la bellesa, magnificencia, és Palestina (cf. 8, 9). A Jer. 3, 19, la térra

d'Israel és anomenada «el més bell heretatge» (de nacions), i a Ez. 20, 6 i 9 «la térra que

regala de llet i de niel, la qual és el joiell de tots els pai'sos». — Extermini contra els jueus

0 contra les guarnicions egípeies a Palestina. Alguns corregeixen la puntuado i llegeixen

1 tota ella, la térra del joiell, será a la seva má, caurá en el seu poder. Palestina esdevingué

possessió de la Siria, la qual comencá a fer sentir el seu jou destructor. Pero Antíocus III

no obrá amb la crueltat que obrará després el seu fill Antíocus Epífanes. Les seves ambicions

divertien la seva atenció cap a altres bandes.

17. De tot el reialme d'aquell, del reialme del rei del migdia (Egipte). — 'Fará les paus'.

Llegim Hb^ Dnatal (cf. el v. 6). TM diu «i rectes i fará». Vol dir que intentará restablir

1' harmonía amb el rei d'Egipte. — Filia de dones, literalment «la filia de les dones», ex-

pressió estranya que, si fos genuina, hauria d' equivaler a: una de les dones, una dona (cf.

puli tui extollentur ut imple-

ant visionem, et corruent.
15 Et veniet rex Aquilonis, et

comportabit aggerem, et ca-

piet urbes munitissimas : et

brachia Austri non susrine-

bunt, et consurgent electi

eius ad resistendum, et non

erit fortitudo. 16 Et faciet ve-

niens super eum iuxta placi-

tum suum, et non erit qui

stet contra faciem eius: et

stabit in térra inclyta, et con-

sumetur in manu eius. 17 Et

ponet faciem suam ut veniat

ad tenendum universum re-

gnum eius, et recta facietcum
eo: et filiam feminarum dabit
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de dones per perdre'l, pero la cosa no reixirá i

no será ( ).
18

1 girará la seva mira cap a les

illes i en prendrá moltes
;
pero un capitá li po-

sará terme al seu ultratge, ' amb una maledicció'

li tornará el seu ultratge.
19

1 girará la seva mira

cap a les fortaleses de la seva térra, pero enso-

ei, ut evertat illud: et non sta-

bit, nec illius erit. 18 Et con-

vertet faciem suam ad Ínsu-

las, et capiet multas : et ces-

sare faciet principem oppro-

brii sui, et opprobium eius

converteturin eum. 19 Etcon-

vertet faciem suam ad impe-

rium terrae suae, et impinget,

bar 'enaix, 7, 13). Pero el plural «dones», i encara amb Particle, resulta sempre sorprenent.

Com que G porta: una filia d'«home», és probable que l'hebreu deia primitivament també

BfaN n?, una filia d'home, una dona. — Per perdre'l, el reialme. El verset fa allusió a la ma-

niobra diplomática d' Antíocus per a insinuar-se en Egipte sense topar amb els romans, els

quals, per mitjá de llurs ambaixadors vinguts a Alexandria a anunciar la desfeta d' Aníbal, li

havien significat alguns anys abans que no toqués al reialme de Ptolomeu V. Amb la dessús

dita finalitat havia ell ideat de casar el rei d' Egipte amb la seva filia Cleopatra (cf. 2, 43),

és a dir, repetir, pero ara amb els papers canviats, alió que havia fet Ptolomeu II amb An-

tíocus II (v. 6). Pero el procedimeent no li reeixí tampoc, com no havia reeixit abans a Pto-

lomeu. Perqué, com diu St. Jeroni, Ptolomeu i els seus generáis, havent olorat l'engany,

es van comportar amb cautela, i Cleopatra va fer més aviat les parts del marit, que les del

seu pare. El matrimoni, del qual naixé Ptolomeu VI Filometor (cf. 7, 8 nota), tingué lloc a

Rafia l'hivern de 1' any 193/92. El lloc sembla escollit expressament per Antíocus per tal de

fer oblidar amb el triomf de la diplomacia el mal record de la seva derrota militar anys en-

rera al mateix indret (cf. el v. 12). — ( ) Amb G suprimim «per a ell». Compareu Is. 7,

7; 14, 24.

18. Les Ules, les illes i costes de la Mediterránia. — 'Amb una maledicció' . Amb Montgo-

mery llegim iTr63=rPn l

?2 (cf. G év 8qxco). Hom podría també llegir amb Marti DW5^, set

vegades. TM diu «no». — L'any 197 Antíocus féu una expedició a l'Asia Menor, la qual, co-

ronada de succés, li'n valgué la submissió de la major part de les ciutats. El mateix any es

féu, encara, amo del Quersonés de Trácia. Consolidades aqüestes conquestes, Antíocus des-

embarca aleshores a Grecia (192 a. C.) i s' apodera de part d' ella al nord de Corint. Pero

els seus éxits s' acabaren ací. L'any 191 les seves forces foren derrotades pels romans a les

Termópiles, i
1' any següent el seu formidable exércit de 80, 000 homes va sofrir a Magnésia

una desfeta tan aclaparadora per obra deis mateixos romans a les ordres de Lucius Cornelius

Escipió, dit 1' Asiátic, que Antíocus degué renunciar a les seves pretensions a totes les seves

possessions o conquestes d' Europa, igual que a totes les regions de 1' Asia Menor a 1' oest

del Taurus. Es sobretot a aquesta derrota de Magnésia que es refereix la segona part del ver-

set. L' insult que el capitá o cónsul Escipió li torná, alludeix al capteniment insolent que ha-

via observat Antíocus envers els romans, quan llurs ambaixadors li reprotxaren d'haver donat

hospitalitat a Aníbal vencut. En efecte, ell els havia respost que no importava més ais romans

alió que feia Antíocus a Asia, que a Antíocus alió que feien els romans a Itália (Titus Li-

vius, XXXIII, 40). La maledicció o «jurament» (cf. G) podría referir-se més concretament

al tractat de pau d'Apamea, que arru'íná Antíocus el Gran i els seus successors immediats.

19. Amb fina ironía, l'autor sagrat remarca que aquell que havia atacat tantes fortaleses deis altres

(vv. 10 i 15; cf. el v. 18), es veia era reduít a atacar les seves própies. Per tal, dones, de

reunir la suma considerable que els vencedors li havien imposat com tribut de guerra en el

tractat de pau d' Apamea, Antíocus no vacillá a posar la má sobre els tresors deis temples.
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et corruet, et non invenietur.

20 Et stabit in loco eius vilis-

simus, et indignus decore re-

gio: et in paucis diebus conte-

retur, non in furore, nec in

praelio.

21 Et stabit in loco eius

despectus, et non tribuetur ei

honor regius: et veniet clam,

pegará i caurá i no se '1 trobará.
20

Al seu lloc

en sorgirá un que fará passar 1' exactor per l'or-

nament del reialme, pero en alguns dies es tren-

cara, i no en ira ni a la guerra.
31

1 al seu lloc

en sorgirá un d' abjecte, al qual no hauran con-

ferit la majestat reial, i vindrá inopinadament i

Seleucus IV.

Antiocus IV Epi-

fanes.

Pero fou allá que trobá la mort. Perqué llavors de la seva temptativa d' espoliar un temple

a Elimaís, el poblé enfurismat s' amotina i el mata (187 a. C). La seva fi desastrosa és pre-

sentada peí vident com la mort ignominiosa de l'impiadós (cf. Ps. 37, 35; Jb. 20, 8). An-

tiocus havia fracassat en el seu intent de reconstituir l'imperi d'Alexandre Magne.

20. Sorgirá un... Es el fill i successor d' Antiocus el Gran, Seleucus IV Filopator (187-

175), el qual enviá el seu ministre de finalices Heliodor a Jerusalem a apoderar-se del tresor

del temple (cf. 2 Mac. 3, 7 ss.), d' una manera análoga al que havia volgut fer el seu pa-

re amb el temple d'Elima'is (cf. el v. 19). Les seves arques públiques estaven encara exhaus-

tes a conseqüéncia del tractat d'Apamea. — U ornament del reialme, Palestina (cf. el v. 16).

— Es trencará. Cf. 8, 25. «Alguns dies» sembla designar els dotze anys del regnat de Seleu-

cus, que eren pocs dies en comparació del regnat molt més llarg del seu pare Antiocus. Pe-

ro podría ésser que es referís ais dies que passaren des de la missió d' Heliodor. fins a 1' as-

sassinat del reí, o des del comencament del complot fins a la seva execució. Seleucus morí

emmetzinat peí dessús dit Heliodor, ministre seu. — No en ira ni a la guerra, no en un en-

contré lleial cara a cara amb 1' adversan, ni al camp de batalla, sinó d' una manera secreta i

obscura, a conseqüéncia d' una conspiració. Com diu St. Jeroni, Seleucus «nihil dignum Sy-

riae et patris gessit imperio, et absque ullis proeliis inglorius periit». Per aixó, probablement,

la indicació que hi fa referéncia es limita a unes poques paraules d' una brevetat desdenyosa.

La cosa és ben diferent peí que fa al successor de Seleucus.

vv. 21-45. Antiocus IV Epífanes (175-163), 1' enemic capital deis jueus. Era fill d' Antio-

cus III el Gran i germá petit de Seleucus Filopator. De conformitat amb el tractat conclós

pels romans amb el seu pare, havia estat enviat com hostatge a Roma, on passá catorze anys.

A requesta de Seleucus, qui oferí el seu propi fill Demetri (un noi de 11 o 12 anys) per

reemplacar-lo com hostatge, fou alliberat pels romans. I es trobava ja de retorn cap a Antio-

quia, quan Seleucus fou emmetzinat per Heliodor, el qual cercá a apoderar-se del tron. Pe-

ro grácies a l' ajut del rei de Pérgam, Eumenes, i del seu germá Attalus que contrarrestaren

els plans d' Heliodor, Antiocus reeixí a entrar a Siria i a assegurar-se el tron per a ell, en

perjudici, naturalment, del seu nebot Demetri, que n' era l'hereu legítim. Un cop en el tron,

Antiocus va reprendre la política exterior del seu pare. — La profecía que fa referéncia a

aquest terrible perseguidor del judaisme es fa sempre més minuciosa i circumstanciada, per ve-

lar-se a la fi de misteri.

21. Un d'abjecte és Antiocus. A 1 Mac. 1, 12 és anomenat «una arrel d'iniquitat», de la qual

no podía sortir res de bo. Alguns veuen en «abjecte» una antítesi intencionada amb el títol

d'«Epífanes». Pero l'epítet d'«epífanes» que no apareix més que l'any sisé del seu regnat, és própia-

ment 1' abreviació de #£Óg émq)avr¡£, déu manifestat, el qui és la manifestado o epifanía de

déu. El títol havia estat ja portat per un rei d'Egipte (cf. el v. 13, nota). Parodiant aquest

títol pretensiós, hom doná escaientment a Antiocus el nom d' ém^iavijc,, el tocat, el ioll. —
Al qual no hauran conferit... Recorda que Antiocus no tenia dret al tron, que fou un usur-
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et obtinebit regnum in frau-

dulentia. 22 Et brachia pu-

gnantis expugnabuntur a fa-

cie eius, et conterentur: insu-

per et dux foederis. 2:1 Et post

amicitias, cum eo faciet do-

lum: et ascendet, et supera-

bit in módico populo. M Et

abundantes, et uberes urbes

ingredietur: et faciet quae

non fecerunt patres eius, et

patres patrum eius: rapiñas,

pador. — Amb maules, amb baixes intrigues (cf. 8, 23; 2 Mac. 5, 25), que li permeteren de

desempellegar-se deis seus adversaris, i de congraciar-se el poblé. Compareu 7, 8.

22.
'
Completament' . Amb diferents crítics llegim í]b^n. TM porta el substantiu «la inunda-

do». Les forces, literalment «bracos», que serán emportades com per una inundació (cf. 9, 26;

Is. 8, 8) de davant Antíocus son les tropes d' Heliodor, el seu rival. Lliure d' aquest contrin-

cant, Antíocus es posa a 1' obra per a consolidar la seva adquisició. — 'Será trencat també'

.

Amb Marti llegim D3 15^.1. TM diu: «i serán trencats i també». Probablement el mateix any

del seu adveniment al tron, Antíocus intervingué a Jerusalem, on destituí el legítim gran sa-

cerdot Onias III, el «príncep de 1' alianza», és a dir, de la religió i nació judaica, establer-

ta sobre 1' alianza sagrada amb Déu. Onias, el fill d'aquell Simón II del qual havia fet un

elogi ditirámbic l'autor de l'Eclesiástic (Eccli. 50, 1-21), havia cercat asil a Dafne, no lluny

d'Antioquia, on fou assassinat algún temps després (cf. 9, 26; 2 Mac. 4, 33-36). La inge-

rencia sacrilega del rei en els afers del judaisme obrí els ulls ais jueus fidels sobre les veri-

tables intencions d' Antíocus. Amb ella restava prácticament encetada la persecució.

w. 23-24. Abans de detallar-ne les gestes, l'autor sagrat dóna algunes de les caracterís-

tiques generáis d' Antíocus rei: procediment deslleial, generositat pródiga, ambició. Es sobre-

tot en vista a alió que féu el rei contra els jueus, que és emés aquest judici desfavorable sobre

ell. Ben altra és 1' apreciació d' Antíocus, que revela 1' estela de Pérgam, on és expressada la

joia d' Atenes en ocasió de 1' adveniment d' Antíocus Epífanes i la reconeixenca de la vella ciu-

tat envers els nobles cors que 1' havien ajudat a pujar al tron de Siria. — El text deis dos ver-

sets és en part insegur.

23. Des de V associament... des del moment que hom s' alia amb ell, que fa les seves parts.

— / pujará... alludiria a la influencia que Antíocus hauria sabut adquirir a Jerusalem amb les

seves manyes i subornacions, malgrat que hi comptés al principi amb un nombre redui't de

partidaris. Pero G no diu res de «pujar». El text d' aquesta Versió porta simplement: «i con-

tra una gent poderosa amb poca gent 24. inopinadament devastará una ciutat», co que cor-

respon millor al carácter general d'aquests versets.

24. inopinadament ( ). Transporten! al primer mot la copulativa que a TM es troba

davant el segon, del qual s' hauria de suprimir (pero vegeu més avall). Sobre «inopinadament»,

cf. el v. 21; 8, 25. — A les parts més grasses d' una provincia. Es la traducció ordinaria de

TM. Pero la llicó de G (cf. la nota al v. 23) faria pensar que parts grasses ha sortit

de la corrupció de Db^, devastará, corrupció que hauria tingut com conseqüéncia la inserció

del verb «entrará» i de la copulativa de més amunt que G ignora completament. En aquest

supósit, ru^fi hauria d' ésser traduít més aviat per «capital», gran ciutat (cf. Lm. 1, 1). I el

fet visat seria sobretot 1' atac traidor («practicará engany», v. 23) d' Antíocus contra Jerusa-

lem, del qual es parla a 1 Mac. 1, 30 ss. — Els prodigará. Sobre l'ús vague del pronom

s' emparará del reialme amb maules.
22

1 serán

inundades ' completament ' unes forces de davant

d* ell, i 'será trencat també' un príncep del'ali-

anca.
23

1 des de 1' associament amb ell practicará

engany, i pujará i esdevindrá puixant amb poca

gent.
24

' I ' inopinadament ( ) entrará a les parts

més grasses d' una provincia, i fará el que no

han fet els seus pares i els pares deis seus pares

:
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prodigará pillatge i botí i riqueses, i forjará plans

contra fortaleses, pero fins a un temps !

25
1 des- Primera expedí-

pertará la seva forca i el seu cor contra el rei
"
e

° conua Egip

del migdia amb un exércit gran, i el rei del mig-

dia entrará en guerra amb un exércit extremada-

ment més gran i puixant, pero no aguantará

per tal com ordiran complots contra ell.
26

1 el

trencaran els seus comensals, i el seu exércit

'será inundat', i en cauran molts d' occits.
27

1

ells dos, els reis, llur cor será per a fer mal, i

«els», compareu el v. 7. El passatge alludeix a la prodigalitat d' Antíocus, tret en qué es dis-

tingí de la major part deis seus predecessors, els quals anaven generalment curts de diner (cf.

1 Mac. 3, 30). Naturalment, el diner per a tais llargueses provenia en gran part del pillatge

i botí de ciutats i temples (cf. 1 Mac. 1, 19). El gir «que no han fet... seus pares», el qual

recorda inscripcions assíries, és virtualment un reprotxe i estigmatitza com un crim les recom-

penses donades per Antíocus ais seus partidaris. — Contra fortaleses és general. A continuado

s' especificaran les fortaleses que havien d' ésser atacades. — Fins a un temps, fins al moment

fixat en els decrets divins (cf. els vv. 27 i 35). Pero des d'ara és segur que Déu ha posat

un terme a les malifetes de l'«abjecte». Aixó és dit, evidentment, per consolació deis perse-

guits. Tot alió que passará, és permés i previst per Déu en els seus designis inescrutables.

vv. 25-28. Descriuen la primera campanya d' Antíocus contra 1' Egipte (169 a. C), i la

causa del fracás del rei del migdia malgrat la seva superioritat. Era aleshores rei d' Egipte

Ptolomeu VI Filometor (1 81—145), ^u de 'a siriana Cleopatra (v. 17) i, per tant, nebot d' An-

tíocus. En aquesta campanya, Antíocus va batre Ptolomeu Filometor prop del mont Cassion,

va apoderar-se de Pelusa, la clau d' Egipte, i, acompanyat de Ptolomeu que se li havia con-

fiat, va anar a Memfis. Pretenent obrar en 1' interés del seu protegit, Antíocus es féu alesho-

res prácticament 1' amo d' Egipte. Mentrestant, els alexandrins, que no estaven per ell, havien

proclamat rei el germá de Ptolomeu amb el nom de Ptolomeu Fiscon, co que dona lloc al

setge d' Alexandria per Antíocus. Pero després de diversos esforgos ineficaces per a apoderar-

se de la ciutat, Antíocus es retirá a Siria, carregat de riques despulles, i amb un exércit en-

cara intacte. Durant el seu retorn a Siria, Antíocus va saquejar el temple de Jerusalem. Per

aquesta campanya, compareu 1 Mac. r, 17-24; 2 Mac. 5, 11-21.

25. Ordiran complots contra ell, li faran tra'ició. Antíocus derrota Ptolomeu Filometor i s'a-

poderá de la ciutat de Pelusa i de la propia persona del rei d' Egipte d' una manera cautelo-

sa i poc honorable, que els historiadors han estigmatitzat amb el nom d '«estratagema de Pelusa».

26. Els seus comensals, literalment «els qui mengen de la seva vianda» (cf. r, 5). Són pro-

bablement els tutors de Ptolomeu, 1' eunuc Eulaeos i
1' afranquit siria Lenaeos, els quals, amb

llurs provocacions malhábils, havien fornit a Antíocus 1' ocasió d' envair 1' Egipte, i havien es-

tat així causa de les desgracies de llur pupil («el trencaran», cf. el v. 4). — 'Sera inundat'
'

,

emportat com per una inundado, tan gran será la seva derrota. Amb diversos crítics Uegim

el passiu, en comptes de l'actiu de TM «inundará» (cf. el v. 22). El poderos exércit de Fi-

lometor rebé efectivament un cop gravíssim en aquesta ocasió.

27. Els reis, Antíocus i Filometor. Després que el segon caigué en poder del seu oncle, els

et praedam, et divitias eorum
dissipabit, et contra firmissi-

mas cogitationes inibit: et

hoc usque ad tempus. 25 Et

concitabitur fortitudo eius, et

cor eius adversum regem
Austri in exercitu magno: et

rex Austri provocabitur ad

bellum multis auxiliis, et for-

tibus nimis : et non stabunt,

quia inibunt adversus eum
consilia. 26 Et comedentes
panem cum eo, conterent il-

lum, exercitusque eius oppri-

metur: et cadent interfecti

plurimi. 27 Duorum quoque
regum corerit utmalefaciant,
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en una mateixa taula parlaran mentida
;
pero la

cosa no reeixirá, car encara la fi és per al termini!

Persecució deis
28

1 se 'n tornará a la seva térra amb una riquesa

gran ; i el seu cor será contra 1' alianca santa,

i obrará i se 'n tornará a la seva térra.
29

Peí

termini, tornará a venir al migdia, pero la segona

serena e Xped¡- vegada no será pas com la primera :

30 vindran
ció contra Eeip- • n m« • • >

«. justament contra ell navilis quiteus, i s acovar-

dos restaren aparentment en bons termes. Peró llur amistat no era sincera. Seguts i menjant

a la mateixa taula com dos grans amics, els dos es parlaran mentida, P un professant desin-

teressament com si no volgués guanyar 1' Egipte més que en bé i benefici del seu nebot,

Paltre fingint de creure-se' 1 i simulant-li, en conseqüéncia, gratitud i miraments. En realitat,

llur cor será per a fer mal, cada un nodrirá segones intencions contra 1' altre. — La cosa, el

pía comú, sobre el qual es suposa que havien convingut els dos reis, de conquerir 1' Egipte,

aparentment per a Filometor, peró en realitat per a Antíocus. — La fi, la completa subjuga-

ció de 1' Egipte per Antíocus (cf. el v. 43) i alió que intentava fer després a Palestina, a con-

seqüéncia d' aquella victoria (cf. el v. 28): l'heHenització a ultranza, o sigui la persecució. El

temps per a tot aixó no havia vingut encara, estava reservat per al «termini», terme apocalíp-

tic equivalent a: temps de la fi, peró en quant connota la seva determinació o fixació per

decret diví (cf. el v. 24).

28. Una riquesa gran, les despulles de l'opulent Egipte (cf. 1 Mac. 1, 19). Peró aqüestes

riqueses havien minvat una mica amb la corona de cinquanta talents que els ambaixadors

d' Antíocus havien, durant la campanya, portat ais romans, i amb els rics presents que ell ha-

via distribüit a les ciutats de 1'HéHada a títol graciós (cf. Polibi, XXVIII, 18). Fou, sens

dubte, per compensar tot aixó que, de pas per Palestina, Antíocus entra a Jerusalem, on ha-

via provocat alguns desordres el rumor de la seva mort, i pilla el temple de Iahué (cf. 1 Mac.

2, 1-25). — Contra V alianca santa, contra la religió jueva (cf. el v. 22). La seva acció an-

tijudaica recruá en aquesta ocasió, amb el robatori sacríleg deis béns del temple i la instalia-

ció d'una guarnició siriana a la ciutat (cf. 1 Mac. 1, 20-25; 2 Mac. 5, 11-21). Acomplertes

aqüestes malifetes («obrará»), Antíocus continuá el seu viatge cap a Siria («se'n tornará»).

29. Peí termini, peí temps fixat en els consells de Déu (cf. el v. 27). De fet, Antíocus

emprengué una segona acció contra Egipte en gran estil solament un any després d'alló que

s' acaba de narrar al v. 28. — Tornara a venir. Un cop Antíocus partit d' Egipte, el seu ne-

bot Filometor, el qual havia parlat mentida (v. 17), no havia tardat a arribar a un acord amb

el seu germá Fiscon, acord que no solament era de natura a tornar la pau a Egipte, sinó que

feia sobretot inútil i odiosa la intervenció del rei de Siria en els afers del reialme del migdia.

En teñir noticia d' un acord que tant contrariava els seus plans secrets, Antíocus no va dissi-

mular el seu despit. Sinó que pretenent-se lesionat per ell, va llengar-se a una nova expedició

contra Egipte (1 68 a. C). Peró aquesta vegada no será pas com la primera, diu Fautor sa-

grat. La raó n' és la humiliació que li procurará (v. 30), la qual tant contrastará amb 1' acti-

tud triomfal i insolent del primer retorn (v. 28). No sembla pas que aquesta vegada Antío-

cus hagi atravessat Jerusalem, ni d' añada ni de tornada. La seva cólera s' exercirá contra el

poblé jueu per 1' intermedian deis seus «bracos» o forces (v. 31).

30. Navilis quiteus (cf. Nom. 24, 21-24), romans. G diu simplement «i vindran romans».

et ad mensam unam menda-
cium loquentur, et non pro-

ficient: quia adhuc finis in

aliud tenipus. 28 Et revertetur

in terram suam cum opibus

niultis: et cor eius adversum
testamentum sanctum, et fa-

ciet, et revertetur in terram

suam. 29 Statuto tempore re-

vertetur, et veniet ad Au-
strum: et non erit priori si-

mile novissimum. 30 Et ve-

nient super eum Trieres, et

Romani: et percutietur, et re-
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dirá i s' en tornará ; i s' encolerirá contra 1' alian-

ca santa i obrará, i se 'n tornará i prestará aten-

ció ais qui abandonen 1' alianca santa.
31

1 es imervendó ne-

< J) 11 ' C 1 * fasta en Judá.

presentaran bracos d ell 1 profanaran el santuan,

la fortalesa, i suprimirán 1' holocaust perpetual i

installaran 1' horror esbalaidor.
32

1 ais qui traeixen

Al comentan d' Habacuc de la Mar Morta, quiteus o kittirn (cf. Jer. 2, 10) serveix també per a

designar els romans. Quan Antíocus es trobava ja davant Alexandria, heus ací que se li presenta

el seu antic amic de Roma C. Popilius Laenas amb un ultimátum del Senat, que li ordenava

d' evacuar 1' Egipte. I com ell li respongués que ho examinaría amb els seus «amics», 1' altre

li traga sense més un cercle tot al voltant amb el bastó, i li ordena de no sortir-ne abans

d'haver donat la resposta. Intimidat, Antíocus que coneixia bé la forga de Roma, després d'u-

na breu hesitado, respongué que «faria alió que li demanava el Senat». L' aparició de Popi-

lius no solament havia estat una humiliació per a Antíocus, sinó també una coacció que li

féu violar la Uei no escrita, que el monarca no devia prendre cap decisió important sense con-

sultar els seus «amics», és a dir, els ministres. — / se' n tomará. El doble «se'n tornará»

correspon a la doble etapa del viatge de retorn d' Antíocus cap a Siria, primer de 1' Egipte a

la Judea, i després de la Judea a Antioquia, la seva capital de reialme. — S' encolerirá contra

V alianca santa. Privat pels romans del fruit de la seva victoria, Antíocus desfogá la seva ra-

bia contra els jueus i llur religió. Pero la seva política antijueva no obe'ía a un simple regi-

rament de bilis. Ell perseguía també un objectiu polític. — Ais qui abandonen... ais jueus a-

póstates, de sentiments hellenístics, amb els quals resta en comunicació un cop retornat a la

seva capital. Els prestá atenció, per servir-se' n com d' agents per ais seus plans d' heHenitzar

els altres jueus (cf. 1 Mac. 1, 1 1— 1 5 ; 2 Mac. 4, 4-17). Aquesta heHenització, que havia d'u-

niformar el seu reialme en 1' aspecte religiós, mirava al mateix temps a donar-li en el polític

una consistencia i forga que li permetés d' oposar-se eficagment a 1' expansió del reialme deis

Parts cap a l'oest.

31. Bracos són els oficiáis que Antíocus va enviar a Palestina per continuar Tobra de l'helle-

nització del país comentada amb la creació del gimnasi a Jerusalem en temps del summe sa-

cerdot Jason. Sobre llur activitat, vegeu 1 Mac. 1, 29 ss.; 2 Mac. 1, 29. Era la persecució

en tota regla que comen^ava i que havia de durar més de tres anys. — Profanaran... con-

vertint-lo en un temple de Júpiter. En aquell temps el temple de Jerusalem estava fortificat

amb altes muralles, que foren destru'ides pels soldats d' Antíocus; per aixó se 1' anomena «for-

talesa». L' adversan s' havia adonat perfectament que el temple constituía el principal centre

de la resistencia jueva. —- Suprimirán V holocaust perpetual (cf. 8, 11; 9, 27) el desembre de

l'any 167. A 1 Mac. 1, 41-53 hi ha una enumeració deis ritus i usatges jueus, 1' observaba deis

quals fou prohibida d'ara endavant. — L' horror esbalaidor, l'erecció de 1' altar pagá (cf. 8, 3; 9,

27; 12, 11; 1 Mac. 1, 54 ss.).

32. Amb renovada insistencia (cf. el v. 30), 1' atenció de Fautor sagrat revé una altra ve-

gada sobre els jueus renegáis; car no foren pas pocs els desgraciáis que es deixaren seduir

(cf. 1 Mac. 2, 16). — Ais qui traeixen. Són els apostates del v. 30, solament que llur aban-

dó de 1' alianza o religió pátria és ara estigmatitzat com un crim o tra'íció. A aquests deser-

tors de la religió nacional, Antíocus els fará «gentils», és a dir, gent que no es preocupa ni

vertetur, et indignabitur con-

tra testamentum sanctuarü,

et faciet: reverteturque et

cogirabit adversum eos, qui

dereliquerunt testamentum
sanctuarü. 31 Et brachia ex

eo stabunt, et polluent san-

ctuarium fortitudinis, et au-

ferent iuge sacrificium : et

dabuntabominationem in de-

solationem. 32 Et impii in te-
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1' alianza, els fará gentils amb afalacs
;

pero el stamemum simuiabum frau-

íi t r>. , r dulenter: populus autem sci-

poblé que coneixen el seu Deu restaran ferms i
ens DeJ s

F

uum> obtinebit>

obraran.
33

1 els savis del poblé faran comprendre etfaciet. 33 Et docti in popu-

els molts; i ensopegaran per 1' espasa i per la ^ docto piurimos: et™-

. . .

1 1 ent in gladio, et in flanima,

llama, per Ja captivitat i per 1 espohacio durant et in captivitate, et in rapiña

£is Macabeus. dies.
34

1 en ensopegar, serán auxiliáis amb un dierum
-

34 Cumque corrue-

. . rint, sublevabuntur auxilio
petit socors, i molts se ls ajumaran en hipocresía, párvulo: « appiicabumur e ¡s

de religió ni de moral (cf. Mt. 6, 7; 18, 17). Aixó és dit, naturalment, des del punt de vis-

ta d' un jueu pietós que no reconeix altre Déu que Iahué, ni altra moral que la seva. Que
Antíocus no prctenia llevar tota religió ais apostates del judaisme, ho proven els vv. 38-39.

— Amb afalacs. Sobre els avantatges que hom prometia ais qui renunciessin al judaisme, ve-

geu 1 Mac. 2, 18. — El poblé que coneixen... Tots aquells que coneixen llur Déu, els fidels

veritables, restaran ferms i obraran conforme a llurs conviccions, sense deixar-se ni seduir per

les promeses, ni espantar per les amenaces. Compareu 1 Mac. 1, 62, i els exemples de fe

heroica del vell Eleazar i deis set germans a 2 Mac. 6, 18 ss.; 7, 1 ss. En lloc d'cel seu Déu»

-lógicament hom s' esperaría de trobar «llur Déu»-, G porta: «aqüestes coses» (cf. 2, 40).

33. Els savis, no els doctors de la Llei o els escribes, sinó els pietosos, el nueli conven-

cudament antihellenístic. Són els Assideus, deis quals es parla a 1 Mac. 7, 13; 2 Mac. 14, 5.

Al voltant d' ells es reuniren els elements més sans de la nació, els posseídors de la vera sa-

viesa que impedeix de fer f)Jh, de «fer-se gentils», com ho fan els «necis», traídors a 1'
a-

lianca. La qualificació de «savis» faria pensar que els dits Assideus provenien, en gran part

almenys, de la corporació deis estudiosos de la Llei, i que 1' autor mateix era un deis seus

membres. A 2, 12-16 Daniel és descrit segons 1' ideal d' un savi escriba. — Faran comprendre,

amb llur doctrina i exemple, que els sofriments que pateix el poblé jueu són un just cástig

de Déu (cf. 2 Mac. 7, 18, 32, 38) i un mitjá de purificado (cf. el v. 35).
— Ensopegaran.

En cástig de llur fidelitat a la religió patria es veuran sotmesos durant un temps a la pena

de mort per 1' espasa o peí foc, o a la d' empresonament o confiscació de béns (cf. 1 Mac.

1, 60 i 63; 2, 31-38; 3, 41; 5, 15; 2 Mac. 6, 10-11 i 18-31; 7, 1 ss.).

34. Un petit socors. Durant la persecució, els fidels experimentaran un alleujament en llur

situació crítica grácies a l'aixecament deis Macabeus. Pero, per Fautor sagrat, els successos

deis Macabeus no són encara la salvació, sinó «un petit socors». La vera salvació o deslliu-

ranca, ell 1' espera de Déu sol, sense cap intervenció de má d'home (cf. 8, 25; 2, 34). Un
simple afiuixament per part deis perseguidors en el rigor de les mesures vexatóries no sem-

bla pas que pugui qualificar-se de «socors», el qual implica una intervenció positiva a favor

deis perseguits, vinguda directament o indirectament de Déu. L' acció deis Macabeus no és,

en la concepció del profeta, própiament distinta de 1' acció de Déu, pero se' n diferencia en

quant és solament una cosa incompleta i inicial que es realitza abans d' alió que será complet

i definitiu. Amb el seu llibre, Daniel fressa, indiscutiblement, el camí a la concepció cristiana

tal com prengué eos en Jesucrist, quan Ell, d' acord amb Is. cap. 53, considerá la mort ex-

piatoria del Redemptor com la comesa del Fill de l'home. — En hipocresía. Si bé les victó-

ries deis Macabeus portaran amb elles, de 1' una banda un millorament de la situació, malaura-

dament, de 1' altra banda, implicaran també el perill que molts adhereixin a la causa nacional

per motius no ben purs, ni per convicció sedosa. Per aixó n' hi haurá que serán prestos a

canviar de posició a la primera ocasió (cf. 1 Mac. 6, 21; 7, 13; 9, 23).
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piurimi frauduiemer. «Et de 35
j entre e is sav js n * ensopegaran

, per tal d'es-
eruditis ruent, ut connentur, ... ,i r
et eiigamur, et deaibemur provar entre ells 1 de triar 1 de purificar fins al
usque ad tempus pracfinitum, í 1 r • 1 • • 1

quia adhuc aiiud tempus erit. temps de la n ; car es encara per al termini

!

rimare? íeíevabiSrS el rd hÚ d ^ V°ldrá 1 S
'

eleVaiÍ J S
'

exal "

magnificabitur adversus tara sobre tot déu ; i parlará coses inaudites con-
omnem deum : et adversus *

. . , r
Deum deorum íoquetur ma- tra el Déu deis déus. I reeixira nns a la consu-
gnifica, et dirigetur, doñee •/ 1 1 11 111 ^< j 1

compieatur iracundia: perpe- macio de la colera, car alio que esta decretat sera

DeuTpaSumíuorím non executat !

37
1 no respectará el déu deis seus pares, w^Epifa.

reputabit: et erit ¡n concupi- n j e j favorit de íes dones ni cap déu no respec-
scentiis feminarum, nec

( ( . qs t 1

quemquam deorum curabit: tara, perqué es creura superior a tots. I nono-
quia adversum universa con- , ,

' 1 , 3 1 c . 1 n ,

surget. 38 Deum autem Mao- rara el déu de les lortaleses en lloc seu ; si, un

35. / deis savis. L' ensopegament deis savis continuará fins a la fi del present ordre de

coses, la qual ha de coincidir, segons 1' autor sagrat, amb la fi del regnat d' Antíocus (cf . el

v. 40). El martiri d'aquests bons capdavanters del poblé en la lluita per llur religió tindrá com

efecte immediat i directe 1' acendrament i purificació deis savis mateixos, pero mediatament

també 1' acendrament i purificació del poblé en general. — Car encara és per al termini. La fi

no haurá arribat encara; estará reservada per al moment fixat en els consells de Déu (cf. el v.27).

vv. 36-39. Descriuen els esforcos d' Antíocus per a suprimir les religions populars, a fi

d' introduir el cuite del seu déu favorit (cf. 1 Mac. 1, 41), amb el qual s'havia identificat,

arrogant-se 1' atribuí que li era propi: Nicéfor, «que porta o guanya la victoria».

36. S' exaltará sobre tot déu. Antíocus s' identificá amb Júpiter Olímpic, el déu del cel i

amo deis elements, amb els trets del qual es fa representar sobre les monedes de la fi del seu

regnat. — El Déu deis déus és Iahué, l'únic Déu veritable (cf. 8, 10-11). Sobre el par-

lar inaudit d' Antíocus contra ell, compareu 7, 8 i 25; 1 Mac. 1, 24. — Fins a la consuma-

do... Antíocus reeixirá en les seves mesures impiadoses, pero aixó només fins al moment que

arribará la fi de l'era de la cólera divina, manifestada en la persecució (cf. 8, 19; 9, 27).

—

Alió que está decretat. El decret divi es complirá. Per sostenir la fe del lector, el profeta re-

corda una vegada més que tot ha estat previst i predispost per Déu.

37. El déu deis seus pares, Apolló, la imatge del qual, ordinária a les monedes deis seus

predecessors, va desapareixent poc a poc de les d' Antíocus, per ésser suplantada completament

vers la fi del seu regnat per la imatge de Júpiter Olímpic. — El favorit de les dones és Ado-

nis-Tammuz, la mort del qual plorava l'element femení de Siria (cf. Is. 17, 10; Ez. 8, 14).

—

Ni cap déu. Si bé és veritat que Antíocus erigí temples costosos a algunes divinitats, no ho

és menys que no s'hi mirava tampoc gaire a despullar-ne altres de llurs tresors, quan es tro-

bava mancat de diner. Polibi (XXXI, 4, 10) diu expressament que el rei en va robar molts.

La hierosylia (pillatge sacríleg deis temples) era quasi com una tradició de familia, en el nos-

tre personatge (cf. els vv. 19-20). — Perqué es creurá superior a tots. Dona la raó de la

manca de respecte d' Antíocus pels altres déus. Havent-se identificat amb el Júpiter máxim, es

creia amb dret de disposar deis béns deis altres déus inferiors, com un superior fa amb les

coses deis seus súbdits.

38. Déu de les fortaleses, Júpiter Capitolí, que les grans victóries de la República romana

palesaven com particularment poderos. Sens dubte, la raó de la dessús dita designació rau prin-

cipalment en el fet que el Capitoli romá era no solament un temple, sinó també una ciuta-
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La fi de l'impia-

dós.

déu que no havien conegut els seus pares hono-

rará amb or i amb argent i amb pedrés precio-

ses i amb coses valuoses.
30

1 obrará envers les

places fortes amb el déu estranger : qui el reco-

neixerá, ell el curullará d' honors i els fará do-

minar sobre els molts i els repartirá terres en

premi.
40

I al temps de la fi entrará en coHisió amb
ell el rei del migdia, i el rei del nord s' aterbo-

zim in loco suo venerabitur:

et Deum, quem ignoraverunt

patrcs eius, colet auro, et

argento, et lapide pretioso,

rebusque pretiosis. 39 Et fa-

cict ut muniat Maozim cum
Deo alieno, quem cognovit,

et multiplicabit gloriam, et

dabit eis potestatem in mul-
tis, et terram dividet gratuito.

40 Et in tempore praefinito

praeliabitur adversus eum
rex Austri, et quasi tempestas
veniet contra illum rex Aqui-

lonis in curribus, et in equi-

della o fortalesa (déu de «les fortaleses»). Vegeu, encara, el v. 39. — En lloc seu, d'Antío-

cus. A conseqüéncia de la seva identificació amb Júpiter, els honors que el rei retia o feia

retre al seu déu favorit anaven adrecats indirectament a Antíocus mateix, el qual se li havia

com substitui't o, per dir-ho així, ficat sota la pell. L' autor sagrat sembla insinuar que alió

que perseguía Antíocus amb la seva reforma religiosa, era establir un cuite del qual ell seria

en realitat el centre. — Que no havien conegut... Sota la seva forma romana, el Júpiter patro-

cinat per Antíocus era nou en la religió siriana. — Amb or... AHudeix principalment al tem-

ple tot recobert de lamines d'or que Antíocus havia elevat a Júpiter Capitolí sobre el mont

Sílpius que domina la ciutat d'Antioquia de Siria (cf. Titus Livius, XLI, 20).

39. Envers les places fortes. Antíocus cercava d' entronitzar el déu estranger sobretot a les

ciutats fortes, com hauria estat el cas, per exemple, amb Dura-Europos, Beisan i Gerasa, per

no dir res de Jerusalem on fracassá el seu intent (cf. Abel, a Vivre et Penser, 1941, pág.

242). Amb aquells que es prestaven al seu desig, el rei es mostrava géneros atorgant-los

privilegis honorífics («honors»), autonomía política («dominar sobre els molts») i domini pro-

pi («repartirá terres»). Com ho prova la numismática, la urbanització de Siria va rebre un

gran impuls durant el regnat d' Antíocus.

vv. 40-45. Els esdeveniments de la fi própiament dita i, en especial, el judici diví contra

Antíocus. Amb aquests versets «l'horitzó de Daniel passa de la coneixen<;a del passat a la

intuido de 1' esdevenidor. Aixó resulta del fet incontestable que la fi d' Antíocus, tal com és

descrita, no és histórica, mentre que tots els detalls precedents són verificats per la historia»

(Lagrange). Deixat en la ignoráncia de les circumstáncies de mode i de lloc, Fautor sagrat,

que havia conegut per revelació divina el fet de la propera mort del perseguidor, ha suplert

la deficiencia amb elements tradicionals fornits per la Sagrada Escriptura (cf. Is. 10, 28-34;

37, 7; Ez. 39, 4; Jl. 3, 2 i 12-13; z*c. 14, 2).

40. Al temps de la
fi

indica clarament que s'ha acabat el resum d' alió que ja havia passat,

i que ara comenta própiament la profecia. La continuació no és, dones, cap recapitulació de

les guerres d' Antíocus deis vv. 21-39, sinó l'exposició d'una cosa nova i distinta. «Fi» no

és pres en sentit individual (v. 45), sinó en l'accepció apocalíptica d'acabament de l'ordre

de coses existent. — Entrará en collisió, literalment «es tossará» (cf. 8, 4). — Amb ell, evi-

dentment amb el mateix subjecte deis versets que precedeixen, o sia Antíocus. El rei del mig-

dia és el rei d'Egipte, contra el qual baixará el «rei del nord» que ais vv. 21-39 designava

el rei de Siria Antíocus. Aquesta nova expedició d' Antíocus és del tot inconeguda de la his-

toria. Es veritat que Porfiri, com conta St. Jeroni, parla d'una expedició de l'any onzé d' An-

tíocus. Pero el neoplatónic ho havia dedu'it, evidentment, del present passatge de Daniel, de
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tibus, et in ciasse magna,
ljnará sobre ell amb carros i amb cavallers i amb

et ingredietur térras, et conté- . . , . . . . , .

ret, et pertransiet. 41 Et imro- moltes naus, 1 penetrara ais pa'isos 1 inundara i

¡bit in terram gioriosam, et
Sllbmergirá.

41
1 penetrará a la térra del joiell, i

multae corruent : hae autem 0
. , .

,

soiae saivabumur de manu n' ensopegaran ' miríades
' ;

pero aquests es sal-
eius, Edom, et Moab, et prin- 11 , ^1 • * t 1 • 1

cipium fiiiorum Ammon varan de la seva ma : bdom i Moab i la part

^«T^g^rnon Principal deis filis d' Ammon. "I allargará la se-

effugiet. «Et dominabitur va ma COntra pa'isos, i el país d'Egipte no en
thesaurorum aun, et argenti,

) f

•*
, 1111 ,

et in ómnibus pretiosis je- será pas escápol. I s apoderará deis tresors d'or
gvpti : per Libyam quoque, , . . ,, „ .

et fethiopiam transibit. "Et id argent 1 de totes les coses precioses d hgip-

íreíS^ilonerít vSeí te
i

1 els libis [ els CUSÍteS Seran en el Seu Se£uid -

in muititudine magna m con- 44 j 1' alarmaran uns rumors de 1' orient i del
terat et internciat plunmos.

. ...
«Etfigettabemacuiumsuum nord, i sortirá en furor gran per destruir-ne i

Apadno inter maria, super .
, <n x « , < ,

monteminciytumetsanctum: exterminar-ne molts. 1 plantara la seva tenda-pa-

manera que el seu testimoniatge no té absolutament cap valor. Després del fracás de l'altra

expedido podría semblar inversemblant psicológicament de fer retemptar 1' empresa, respecte a

la qual no hi havia res a fer com havia demostrat a sacietat la intervenció de Roma i la ma-

nera com s' havia desenrotllat aquesta intervenció. Segurament que és per aixó que Fautor sa-

grat fa partir l'agressió del rei del migdia, contra el qual «es defensa» el rei del nord.

—

Penetrará ais pa'isos. Anticipa d' una manera general alió que es diu després més detallada-

ment. — Inundará i submergirá. Les mateixes expressions que ais vv. 10 i 22.

41. Terra del joiell, Palestina (cf. el v. 16). — 'Miríades
1

. Llegim JYI2n (cf. el v. 12).

TM diu «molts». No s'ha de suplir «pa'isos» del v. 40. Els qui cauran són persones, proba-

blement habitants de la térra del joiell. — Es salvaran, potser en tant que enemics tradicionals

deis jueus. Altrament no es veu per qué rebrien aquest tráete de favor. O és que, potser,

han d' escapar a la má d' Antíocus, perqué seran l'objecte d'un judici especial de Iahué, pre-

dit pels antics profetes? (Is. caps. 15, 16, 34; Jer. caps. 48, 49). — La part principal. Sir

diu «la resta». Pero vegeu Nom. 24, 20; Jer. 49, 35; Am. 6, 1.

42. Allargará la seva má, per apoderar-se' n, els conquerirá. De quins pa'isos es tracta, puix

que Palestina i les nacions limítrofes ja han estat esmentades, i d'Egipte es diu que no es

salvará? Semblaría que l'afirmació és un tret purament apocalíptic, sense valor historie ni real.

43. En el seu seguici, literalment «en els seus passos» o «petjades». Vol dir que seran

conquerits juntament amb Egipte. Aquesta vegada la guerra será una simple passejada militar,

que durá el rei del nord sense dificultat fins a les regions extremes deis libis i cusites (cf.

Ez. 38, 5). El botí será enorme: totes les fabuloses riqueses d'Egipte!

44. Rumors, com en el cas de la retirada de Senaquerib de Jerusalem (cf. Is. 37, 7). Les

noticies que el faran tornar enrera són ara de 1' orient i del nord. Semblaría, per tant, que

venien de la pátria del rei del nord, com per Senaquerib venien de Nínive. En tot cas no

provenien de l'occident. No apareix per res que existeixi Roma, la qual havia frustrat la se-

gona expedició d' Antíocus contra Egipte. — Sortirá, probablement d'Egipte, on havia arribat

darrerament. En rigor podría entendre's també de la térra deis libis o de la deis cusites (v. 43).

45. La seva tenda-palau, el seu pavelló rcial. El nom per «palau» és persa. No ocorre

més que ací en tot l'Antic Testament. — La muntanya del joiell sant, la muntanya de Sion,

en térra d' Israel, sobre la qual sorgia el temple de Iahué. Antíocus hauria de morir inespera-
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lau entre la mar i la muntanya del joiell sant,

i arribará a la seva fi, i no tindrá qui el socorrí.

et veniet usque ad summita-

tem eius, et nemo auxiliabi-

tur ei.

dament en una acampada que, durant el seu retorn cap a Siria, faria a Palestina, entre la

mar Mediterránia i la muntanya de Sion. — La seva fi. Antíocus va morir de fet a Tabae

(al nord de Susa) a Pérsia (cf. i Mac. 3, 31-37). Pero Ezequiel, Joel i Zacarias representen

també, ais passatges més amunt esmentats, els poders hostils a Israel com desfets a proximi-

tat de Jerusalem. Alió que vol afirmar Daniel és que es complirá certament al temps volgut

el judici que ha estat pronunciat al cel (cap. 7). El perseguidor va inexorablement a la seva

fi, i no trobará ningú que el socorrí, que 1' alliberi del cástig diví

!
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CAPÍTOL XII

CONSUMACIÓ

CONCLUSIÓ DE LES PARAULES DE L' HOME VEST1T DE LLI

'in tempere autem illo T ,, • > i i •

consurget Michad princeps 1 aquell temps sorgira Miquel, el gran pnncep, Elector ais.

masrnus, qui stat pro filiis po- ,, , , ru , , i, . , . . ,
»ci.

puif tui' et veniet tempus 1 encarregat deis filis del teu poblé ; i hi haura

Cap. XII. Consta de dues parts: a) anunci de la salvado en «aquell temps» deis jueus

justos, i de la resurrecció de molts, seguit d' una darrera recomanació a Daniel d' amagar i

de segellar el llibre (vv. 1-4); b) confirmado solemne de la veritat de la revelado, i asse-

guranea donada a Daniel relativament a la seva resurrecdó per rebre el seu lot a la fi deis

dies (vv. 5-1 3). La primera és la dosa de la gran revelació comencada a 11, 2. La segona

forma Pepíleg de la dita revelació i, indirectament, del llibre en general. Sota el punt de

vista teológic, el capítol es fa remarcar per la doctrina de la resurrecció deis cossos i per

la professió de fe en una vida d'ultratomba que es distancia completament de la concepció

antiga relativa a la vida en el xeol, per acostarse d'una manera corprenadora a la concep-

ció cristiana sobre el particular. Cal notar, encara, que aquesta esperanca radiosa és una pre-

figuració de l'església triomfant, de la mateixa manera que la comunitat jueva que patia ais

capítols precedents era una prefigurado de l'església militant.

vv. 1-3. Bé que siguin la continuació-conclusió de la revelació de l'home vestit de lli

(11, 2 ss. ), alió que descriuen aquests tres versets no forma pas el seguiment immediat de

la caiguda d' Antíocus. En realitat, alió que hi trobem ens transporta a un temps ben poste-

rior. Car fins ara havia hom restat sempre sobre la térra, i aixó fins en la visió del reialme

deis sants o «fill d'home» que venia amb o sobre els núvols. Ara hom és transportat direc-

tament al cel. Fins ara s' havia tractat de reialmes. Ara és qüestió d'individus. Fins ara els

reialmes que es succeíen en l'imperi del món estaven integráis per mortals ordinaris. Ara es

parla de ressuscitats. Es, dones, del temps de la fi própiament dita, del terme de les existén-

cies humanes, que és ara qüestió, i no del temps que havia de seguir la mort d' Antíocus

Epífanes. Malauradament, 1' autor sagrat no indica la relació que hi haurá entre aquesta fi

darrera i la fi messiánica de qué ha parlat a les visions precedents. Co que, naturalment,

dificulta un poc la clara inteHigéncia del seu pensament. Pero un defecte semblant de pers-

pectives no és pas exclusiu de la nostra profecia.

I. Aquell temps no indica sincronisme respecte a alió que precedeix, com si els esdeveni-

ments de qué es parla a continuació haguessin de teñir lloc al temps que seguirá la mort

d' Antíocus (11, 45). De fet, l'extinció del dit perseguidor no marca, segons 1' autor sagrat,

l'inici d'una nova tribulació com no se n' havia vista encara mai cap, sinó al contrari l'alli-

berament o salvació. Conforme a l'ús que n'és fet ordináriament ais escrits profétics, l'expressió

vaga « aquells temps » designa un temps indeterminat, que es perd en 1' esdevenidor miste-

rios. Solament que aquest temps llunyá en qué s'ha de complir una profecia és presentat

com prefixat per Déu. En el temps, dones, que Déu sap i que no ha revelat més concreta-
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La resurrecció

premi.

un temps d' angoixa, com no n' hi haurá hagut

d' enea que hi ha nacions fins en aquell temps. I

aquell temps será salvat el teu poblé, tot el qui

será trobat inscrit al llibre.
2

1 molts deis qui

quale non fuit ab eo ex quo
gentes esse coeperunt usque
ad tempus illud. Et in tem-
pore illo salvabitur populus
tuus, omnis qui inventus fue-

rit scriptus in libro.
2 Et multi de his, qui dor-

ment, aleshores es realitzará alió que anuncia la profecia. St. Jeroni (in Dan. 12, 1).

i St. Joan Crisóstom (Adv. Ind. Hom. 5, 7) refereixen també a l'escatologia final els es-

deveniments de qué parlen els nostres versets. — Sorgira, per intervenir -com ho suggereix

el context- a favor d' Israel, com campió i defensor que n'era (cf. 10, 21). La intervenció

d' un defensor implica un atac contra aquell que és defensat, un moment de lluita. La llui-

ta, indicada en el text per les paraules «un temps d' angoixa», no s'ha de confondre amb la

lluita deis princeps del cap. 10. Malauradament, Daniel no precisa la mena de lluita que

será, ni contra quin adversan haurá de combatre Miquel en defensa del poblé d' Israel. —Miguel,

el gran príncep. Cf. 10, 13 i 21. — L' encarregat, el qui té la missió de protegir-los. Protector

del poblé de Déu de 1' Antic Testament, Miquel ha estat constituit després defensor del po-

blé de Déu del Nou Testament, que és 1' Església Católica. Sobre la seva intervenció en els

darrers temps, compareu Ap. 12, 7-10. — Un temps d' angoixa o de destret. Es la mateixa ex-

pressió que a Jer. 30, 7. Aquesta coincidencia i l'esment de les «nacions» proven que la

tribulació de qué ara es tracta será general, i no limitada a Israel. — Com no n'hi haurá ha-

gut... D'aixó es desprén clarament que el temps d' angoixa será divers de la persecució

d' Antíocus Epífanes, sobre la qual s'ha explicat ja a bastament l'home vestit de lli. Sobre la

tribulació inaudita d'aquells temps d' angoixa, compareu Mt. 24, 21; Me. 13, 19; Ap. 16,

18. L'expressió depén de Jl. 2, 2. — I aquell temps. La repetició d' aquesta fórmula indica

clarament que es tracta d'un futur llunyá i indeterminat. —Será salvat. No es diu en qué

consistirá aquesta salvació. D'acord amb les altres profecies daniéliques, hom podría pensar en

l'erecció del reialme de Déu, en el qual seria acollit el poblé del profeta, que era Túnica

expressió histórica del reialme de Déu en aquell moment. Pero l'home vestit de lli parla evident-

ment d'una cosa que passará ais temps darrers del món. G diu «será exaltat» o «glorificat», $o que

correspondria millor a alió que es diu a continuació. — Tot el qui. . . De l'una banda, aixó restringeix

l'abast de «poblé» en el sentit que no será tot Israel en tant que poblé que será salvat -o ex-

altat-, sinó solament els membres d'ell que es trobaran inscrits al llibre o registre de la

vida com destinats a ésser salvats i a viure eternament (cf. Ex. 32, 32; Is. 4, 2; Ez. 13, 9;
Ps. 69, 29; Fil. 4, 3; Ap. 3, 5). Pero de l'altra banda, estén la salvació o exaltació a tots

aquells que, sense que siguin israelites, estaran tanmateix inscrits al dit llibre. No s'ha d'obli-

dar que el reialme deis sants, anunciat per a després de la mort d' Antíocus, ha de com-

prendre també membres no israelites (cf. 7, 8; 10, 13), i que la tribulació será general. Si

T autor sagrat parla preferentment deis jueus, és perqué els anava destinat el llibre i perqué

en el pía diví havien d' ésser ells els primers a ésser cridats a formar part del nou reialme

(cf. Mt. 10, 5-6; 15, 24; Act. 13, 46).

2. Després de la indicació brevíssima, relativa ais vius, l'home vestit de lli s' ocupa de la

sort deis morts. Els qui no són ja d'aquest món participaran també de la «salvació» o «exaltació».

Pero no sembla pas que siguí per associar-se al reialme de Déu própiament dit, almenys sobre la

térra. Car la sort «eterna» que els és deparada, els coHoca decididament en un pía sobrena-

tural i extraterrer, fora del curs de les coses d'ací baix. —Molts deis qui dormen. Sobre T e-

quivaléncia «dormir»=morir, compareu Jo. 11, 11; Act. 7, 60; 1 Thes. 4, 13; 5, 10.
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miunt in terrae puivere, evi- dormen a la térra de la pols es despertaran, els
gilabunt: ahí in vitam aeter- 1 1

nam, et aiü in opprobrium uns per a una vida eterna, i els altres per ais o-
ut videant semper. 3 Qui au-

tem docti fuerint, fuigebunt probis, per a un horror etern.
3

1 brillaran els
quasi splendor firmamenti : . . . ... . . ~ ...
et qui ad iustitiam emdiunt savis com la brillantor del nrmament, i els jus-
multos, quasi stellae in per- . r , , i , , ,,

petuas aetemitates. tificadors de molts com els estéis per 1 eternitat

«Molts» és partitiu, i no s'ha de confondre, per tant, amb els molts=omnes (oí nolXoí).

En rigor, dones, la resurrecció ací ensenyada és particular, relativa solament a aquells deis

quals parla el context. Pero si no és ensenyat explícitament, el dogma en la seva universa-

litat sembla que está contingut implícitament en les paraules de l'home vestit de lli, per tal

com no hi ha cap raó per qué alguns hagin d' ésser distingits. Sigui com sigui, el nostre

text marca sempre un progrés sensible en relació a Is. 26, 19, en el sentit que ara la re-

surrecció no és limitada ais sois israelites, com allá. —A la ierra de la pols, feta de pols.

No «a la pols de la térra» (així G, Th i V), perqué aleshores l'hebreu hauria de dir ntt*l«n ISg.

La térra de la pols és el xeol o regió deis morts (cf. Jb. 7, 21; 17, 16; 20, 11; 21, 16).

—Es despertaran. «Dormir a la térra de la pols » no es pot dir més que en relació ais cossos.

Per aixó «despertar», en oposició a «dormir», ha de significar: ressuscitar corporalment. La

retribució anunciada será, dones, completa amb la participació també del eos. — Per ais opro-

bis podría ésser un additament posterior. Remarqueu la forma asindética d' alió que segueix.

—Horror etern. Cf. Is. 66, 24. No es determina el criteri que seguirá la justicia divina per

a premiar els uns i castigar els altres. Per aixó és difícil de dir si els primers serán simple-

ment els «bons» en general, i els altres els «dolents», o si els destináis a una vida eterna

són els perseguits, més en concret els mártirs, i els qui han d' esdevenir un objecte d'horror

per sempre, els perseguidors. Alió que sembla ciar, és que la resurrecció esdevindrá el camp

on serán redregats tots els torts comesos en aquest món. La discriminació que hi tindrá lloc,

semblaría exigir un judici previ deis «uns» i deis «altres»; pero el text no diu res de portar

els justos i els pecadors davant el tribunal del Jutge suprem en una mena de judici final.

3. Insisteix sobre la sort d' alguns deis salvats. Deis condemnats, ja no se'n parla més,

potser perqué no hi havia d' haver cap diferéncia especial en llur cástig. — Els savis o intel-

ligents (cf. 11, 33 i 35) pertanyerien al grup deis ressuscitats, i no al deis vius (v. 1). Les

prerrogatives glorioses que els són atribu'ides, s'adiuen millor a traspassats. — Com la brillan-

tor del firmament equivaldría a : com els cossos celestials o estéis (cf. la fi del verset). G
porta, pero, «com els llumeners del cel», és a dir, com el sol i la lluna (Gn. 1, 14-16).

Llavors els «savis» es distingirien en gloria deis «justificadors de molts», com la resplendor

del sol i de la lluna es distingeix de l'esclat deis simples estéis. I, en aquest supósit, els

dits qualificatius no es podrien entendre deis mateixos personatges, sinó que designarien dues

classes distintes de fidels. La característica de la primera o deis «savis» seria la d' ensenyar

la vera fe amb la paraula, pero sense que aixó exclogués 1' exemple; la de la segona o deis

«justificadors de molts», la d' ensenyar-la amb 1' exemple, si més no d' una manera preferent.

Dir que els ressuscitats brillaran com els astres, és afirmar que participaran de la vida di-

vina. Per l'antic Orient, els astres eren divins, i a la Biblia formen l'exércit del cel. —
Els justificadors de molts, no en el sentit técnic de conferir-los la justicia, sinó de dur-los

a la justicia mitjancant exhortacions i el bon exemple, com a Is. 53, 11. G suposa també

ací una IH9Ó diferent, o sigui : «i els qui teñen ferm a les meves paraules» etc. Llavors re-

sultada encara més clara la distinció entre les dues classes de fidels damunt esmentades, els

12 La Biblia, vol. XV II
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Carácter secret

de la revelació.

i sempre. 4
I tu, Daniel, amaga les paraules i

segella el llibre ñns al temps de la fi. Molts cor-

rerán d'ací d' allá i es multiplicará la ciencia.

4 Tu autem Daniel claude

sermones, et signa librum

usque ad tempus statutum

:

plurimi pertransibunt, et mul-
tiplex erit scientia.

uns coneixedors profunds de les coses, com Daniel, i mestres com ell, i els altres constants en

llur fe malgrat tots els perills i persecucions. Siguí el que es vulgui d' aqüestes diferents Ui<;ons,

una cosa apar ben clara de les dues: que aquesta o aqüestes categories de fidels es distingiran

de la resta en qué no solament viuran eternament com els altres, sinó que serán, encara, eter-

nament glorificats. Amb semblants perspectives de llum i d'eternitat termina la gran revelació de

1' home vestit de lli. El cor de Daniel pot sentir-se lliure de tota ansia i torbació per la sort dar-

rera del seu poblé. Des d'ara sap quin será el terme d' arribada de la historia de la humanitat.

El terme final consistirá en una retribució justa, de gloria ais uns i d' infamia ais altres, que

Déu donará després del «despertament», i aixó per tota l'eternitat. — El que es diu de les tri-

bulacions deis savis (n, 33-35) i de la resurrecció i glorificado deis justificación de molts (12,

2-3) recorda for<;a les característiques corresponents del Servent de Iahué d'Is. 53, sense que

sigui llegut de concloure a una identificació deis primers amb el darrer per part del vident.

4. Com a 8, 26, Daniel és invitat a teñir amagades al públic les coses que ha sabut i a

segellar el llibre, perqué sigui obert solament al temps de la fi. El «llibre» podría designar

1' escrit que contenia la revelació que el vident acabava de rebre (cf. també el v. 9), o el

llibre de Daniel en general. Aixó darrer semblada el més probable. «Segellar el llibre» no

vol dir: autenticar-lo (cf. 9, 24). L' expressió és sinónima d' «amagar les paraules», de mane-

ra que el sentit ha d'ésser també el mateix : sostreure'l al coneixement del públic. Difícil-

ment la raó d'una ordre semblant pot ésser altra que la d' explicar 1' aparició tardana d'unes

visions hagudes al segle VI é
. Comsevulla, no té aparentment cap fonament 1' opinió ( cf.

Góttsberger) que voldria veure en la dita ordre una acció simbólica, realitzada durant la vi-

sió que está encara en curs, el sentit de la qual seria que el compliment de la profecía és

llunyá, pero cert. Durant la visió, el «llibre» no estava encara escrit, i mal podia, per tant,

ésser tancat i segellat. — Correrán d'ací d'allá. El text d' aquesta segona part del verset és

insegur. Tal com está, semblada voler dir que hom correrá darrera la paraula de Iahué a fi

d' adquirir el coneixement deis plans divins (cf. Am. 8, 13; 2 Thes. 2, 10-12). Pero no es

veu pas gaire qué vindria a fer ara una idea semblant, tant més que el verb hebreu és usat

d'una manera absoluta, sense identificació d'objecte darrera el qual hom anida. Indiscutible-

ment estada molt més en situació la llicó de G, que diu : «fins que els molts esdevinguin

folls ( =apóstates) i la térra s' empleni d'iniquitat» (cf. Mt. 24, 22-24; Le. 8). La lli^ó

de TM podria ésser deguda a la influencia deis vv. 9-10. En tot cas, alió que hom no pot

admetre de cap manera és el sentit d' «escorcollar», «examinar» que molts donen al verb de

TM. Ja que no ocorre mai en tal accepció, ni s'explicaria tampoc com un hom podria examinar

o estudiar atentament un llibre segellat.

vv. 5-13. Visió de dos altres éssers misteriosos, i afirmació de l'home vestit de lli relati-

va a la durada de les tribulacions suara descrites. No es tracta d'una visió diferent, sinó de

la conclusió de la visió que precedeix, pero amb l'escena un poc canviada. Fins al v. 4, Daniel s'ha-

via trobat sol davant l'home vestit de lli (cf. 10, 5). Ara dos altres personatges són presents a

l'acte, un a cada banda del riu. I l'home vestit de lli que estava abans prop del vident, a-

pareix ara al dessobre de les aigües del riu. La novetat de 1' escena suggereix ja la solem-

nitat de l'acte que es va a realitzar. Compareu 8, 13-13 per una situació un poc semblant.
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6 Et vidi ego Daniel, et ec-

ce quasi dúo alii stabant: unus

hinc super ripam fluminis, et

alius inde ex altera ripa flumi-

nis. 6 Et dixi viro, qui erat in-

dutus lineis, qui stabat super

aquas fluminis: Usquequo fi-

nís horum mirabilium? 7 Et

audivi virum, qui indutus erat

lineis, qui stabat super aquas

fluminis, cum elevasset dex-

teram et sinistram suam in

caelum, et iurasset per vi-

ventem in aeternum, quia in

tempus, et témpora, et dimi-

dium temporis. Et cum com-
pleta fuerit dispersio manus

Escena final.
5

1 vaig veure jo, Daniel, i heus-en ací dos al- e

tres que estaven drets, 1' un en aquesta vora del

riu i l'altre a 1' altra vora del riu.
6

I 'vaig dir

'

a 1' home vestit de 1 1 i que era al dessobre de

les aigües del riu: «Fins quan la fi d' aqüestes

coses extraordináries ? »
7

1 vaig oir 1' home vestit

de 11 i que era al dessobre de les aigües del riu,

el qual alca la dreta i
1' esquerra al cel i jurá

per Aquell que viu eternament : « Tan cert, per Durad»

a

• • i ... . • secució.

un termini, dos terminis i una meitat; i quan

hom haurá acabat d' esbardellar el poder del po-

5. Dos altres, a més de l'home vestit de lli. Són dos ángels o «sants» com es diu a 8,

13. Els dos nous apareguts han de servir probablement de testimonis en relació al jurament

de més avall. Compareu Dt. 19, 15; Mt. 18, 19; 2 Cor. 13, r. — Del riu. "líO.n, ordinaria-

ment designado del Nil, és emprat ací en el sentit de «riu» en general (cf. Is. 33, 21; Jb.

28, 10). Es el mateix riu de 10, 4, és a dir, 1' Eufrates.

6. 'Vaig dir'. Així amb G, V i dos manuscrits de Th. TM porta la tercera persona

«digué». Qui? Si es referís a l'un deis dos personatges angelíes de vora el riu, com hom
suposa ordináriament, aleshores el text hauria hagut d' especificar ; i digué «un d'ells». La

comparado de 8, 13 no prova res contra la correcció dessús dita. Com ho demostra la con-

tinuado, Daniel intervé ara certament en la conversa, contráriament al que passava allá.

— Al dessobre de les aigües. Enjólit, sobre el corrent? O bé amb els peus tocant o reposant

sobre les aigües ? O, encara, prop del corrent del riu, pero en una posició que el feia apa-

réixer a Daniel com «sobre» les aigües (cf. Is. 6, 2)? — Fins quan, dins quant de temps

tindran lloc aqüestes coses extraordináries ? L' hebreu empra la mateixa expresió niK^sn que en

parlar deis fets, o de les paraules, d' Antíocus a 8, 24; 11, 36. L' amplitud i vaguetat de la

pregunta de Daniel és precisada per la resposta de l'home vestit de lli : les coses extraordi-

náries es refereixen a les tribulacions i sofrences descrites a 11, 31-36. L'abséncia de tota

allusió ais esdeveniments que precedeixen immediatament, faria pensar que Daniel havia inter-

calat els vv. 1-4 a la seva profecia després d' escrita.

7. Alga la dreta... L' alcament de la má al cel en fer un jurament implicava una apel-

lado a Aquell que viu eternament, a Déu (cf. Dt. 32, 40; Dn. 4, 31; Ap. 10, 6), com cri-

dant-lo a testimoni de la veritat d' alió que s'afirmava. L'home vestit de lli no s' acontenta

amb aixecar-ne una sola, de má (cf. Gn. 4,22; Ex. 6, 4; Dt. 32, 40). Per fer més solemne

el jurament, ell aixeca la má dreta i 1' esquerra. — Termini equival a «temps»=any de 7,

25, conforme al qual s'ha d' interpretar també la data actual en relació a la fi de la persecu-

ció. L'opressió d' Antíocus durará tres anys i mig, tres et semis annos com diu St. Jeroni.

— / quan hom haurá acabat... El text és dubtós, perqué: a) contráriamet a alió que seria d'es-

perar, la nova determinado del temps és enterament vaga, i no presenta cap connexió aparent

amb P altra de ben definida que acaba de donar l'home vestit de lli; b) quan en altres ban-

des el verb JTíV? és seguit d'un infinitiu, l'infinitiu, a diferéncia d' alió que passa ací, és

sempre precedit de ^; c) ni la puixanca del poblé sant fou completament esclafada, ni 1' au-

tor sagrat ha dit encara mai que ho hagués d'ésser. Per obviar a aquests inconvenients, hom
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ble sant, s' acabaran totes aqüestes coses. »
8 Prou

jo ho vaig oir, pero no ho comprenia pas
;
vaig

dir, dones : « Senyor meu, quina será la darreria

d' aqüestes coses?» °I digué : «Vés, Daniel, car

aqüestes paraules estaran amagades i segellades

fins al temps de la fi.
10 Molts serán triats i pu-

rificáis i esprovats, pero els impiadosos obraran

impiadosament, i cap impiadós no ho compren-

drá, pero ho comprendran els savis.
11

1 des del

temps que será suprimit 1' holocaust perpetual i

ha proposat encertadament d' invertir 1' ordre de dos mots tal com fa G, i de llegir ^BJ T rv6?31.

La traducció seria: «i quan el poder de 1' esbardellador del poblé sant s'haurá acabat». Lla-

vors la cláusula indicaría qui ha d' ésser 1' opressor darrer, d' una manera análoga a alió que

fa la cláusula precedent, la qual defineix els límits temporals de l'opressió. Vindria a dir:

quan s' acabará el poder d'Antíocus, aleshores s' acabaran també totes aqüestes coses extraor-

dináries (v. 6) i s' iniciará el canvi esperat.

8. La darreria d' aqüestes coses. Sorprén que Daniel demani quina será la darreria, la fi

d' aqüestes coses, quan acaba de dir-l'hi prou clarament l'home vestit de lli. La dificultat

prové, segurament, d'una simple corrupció del text, el qual, enlloc de JVini*, hauria portat

primitivament JTins, indicado, interpretado (cf. 5, 12), com ho suggereix Avaig de G. Tal és,

en tot cas, el sentit reclamat peí context. Daniel demana, en efecte, quelcom que li faci

comprendre alió que no comprenia relativament a les paraules de l'home vestit de lli. En

aquest supósit, la traducció hauria d' ésser: «Quina és la interpretació d' aqüestes coses?»

Quin és llur sentit exacte?

9. L'home vestit de lli refusa donar a Daniel cap més explicació sobre les seves paraules.

La revelació que acaba de fer-li va destinada, própiament, ais lectors d'un futur distant en-

cara. Ells la comprendran com cal, i encara no tots. Compareu 1 Pe. 1, 10-12.

10. Serán triats... Cf. 11, 35, conforme al qual s'hauria, probablement, de canviar un

poc 1' ordre deis verbs, posant «esprovats» al comencament. — No ho comprendrh, el jura-

ment de més amunt que Daniel tampoc «no comprenia» (v. 8), i sobre el qual no s'ha vol-

gut explicar més l'home vestit de lli. —Els savis, en oposició a «impiadosos», semblen de-

signar ara simplement els «bons», els fidels o creients, els quals hauran resultat «savis» a

través del gresol de les proves i tribulacions de la persecució. Se'ls denominaría «savis», de

conformitat amb el carácter intellectualístic de la moral (saviesa) de l'Antic Testament. So-

lament aquests savis podran comprendre.

vv. 11-12. Contráriament al refús del v. 9, es donarien ara detalls ulteriors sobre «aqües-

tes coses». Com que els nostres versets interrompen, encara, la connexió entre el v. 10 i el

v. 13, i no sembla tampoc que estiguin en boca de l'home vestit de lli, hom no pot estar-

se de sentir certs dubtes sobre llur autenticitat. Amb sorpresa, hom constata també que les

xifres assignades a la durada de la persecució no corresponen a cap de les indicades fins ací.

11. Des del temps... El punt de partenca del cómput és, evidentment, l'inici de la persecu-

ció d'Antíocus (cf. 8, 1 1 -
1 3 ; 9, 27; 11, 31). El punt d' arribada s'entén que és la fi de la

persecució, encara que no es diu explícitament. El nombre de 1290 dies és major que el de

populi sancti, complebuntur

universa haec. 8 Et ego au-

divi, et non intellexi. Et dixi:

Domine mi, quid erit post

haec? 9 Et ait: Vade Daniel,

quia clausi sunt, signatique

sermones usque ad praefíni-

tum tempus. 10 Eligentur, et

dealbabuntur, et quasi ignis

probabuntur multi : et impie

agent impii, ñeque intelligent

omnes impii, porro docti in-

telligent. 11 Et a tempore cum
ablatum fuerit iuge sacrifici-

um, et posita fuerit abomina-
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tio in desolationem, dies mil-

le ducenti nonaginta. 12 Bea-

tus, qui expectat, et pervenit

usque ad dies mille trecentos

trigintaquinque. 13 Tu autem
vade ad praefinitum: et requi-

esces, et stabis in sorte tua

in finem dierum.

Hucusque Danielem in He-
braeo Volumine legimus. Quae
sequuntur usque ad finem li-

bri¡ de Tbeodotionis editione

translata sunt.

que installaran 1' horror esbalai'dor, van mil dos-

cents noranta dies.
12 Benaurat aquell que espe-

rará i atenyerá a mil tres-cents trenta-cinc dies

!

13
1 tu, vés () i reposa, i aixeca't per al teu sort de Daniel,

lot a la fi deis dies ! »

(V: Fins ací llegim Daniel al volum hebrea.

Alió que segueix fins a la fi del llíbre, ha

estat traduít de V edició de Teodoció.)

tres anys i mig (uns 1277 dies) de 7, 25 i de 12, 7, i bastant més que el de 11 50 dies de

8, 14. No sembla pas que 1' autor enclogui en la xifra el mes suplementari d'Adar II que,

des de l'any 167 a. C. hom intercalava cada tres anys (cf. Abel, Les Livres des Maccabées,

París, 1949, págs. LI-LII), qo que donaría els 1290 dies del nostre verset. Car l'afegiment

de la nova xifra produeix la impressió que es vol donar un joc d'alguns dies a l' acompliment

de la profecía.

12. Nou cálcul de la durada de la persecució, pero ara sense indicació del punt de par-

tenga. El nombre de dies del període de prova és encara major que al verset precedent.

L' avangament gradual del punt d' arribada fa sospitar que el text ha estat influenciat peí

compliment de la profecía, el qual ha estat calculat de diversa manera.

13. ( ) Amb G i Th ometem «a la fi», afegit de la segona part del verset. — Reposa,

és a dir, al sepulcre (cf. Is. 57, 2). Daniel no veurá el compliment de les coses anunciades.

Pero pot mirar amb confianza la seva mort. — Aixeca't... del sepulcre per rebre el teu premi

a la fi deis dies. També ell ressuscitará per compartir la sort deis savis i deis qui hauran

ensenyat els altres (v. 3). Amb aquesta allusió a la mort i resurrecció de Daniel, el llibre

resta clos d'una manera escaient i ben arrodonida.
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Introducció.

(CAPÍTOL XIII)

SUSANNA

hi havia un home que habitava a Babilonia, i .
JEt erat vir habiuns ¡n Ba-

bylone, et nomen eius loa-

kim

:

2 Et accepit uxorem no-

mine Susannam, filiam Hel-
nom de la qual era Susanna, hila d Helcias, ex- C iae pukhram nimis, et t¡-

hi havia un home que habitava a Babilonia, i

el seu nom era Joaquim.
2

1 prengué muller, el

(Cap. XIII). Parla d'una noble dama de nom Susanna, la qual, acusada falsament d'a-

dulteri per dos ancians del poblé que se n' eren enamorats perdudament, és salvada al dar-

rer moment de la mort grácies a la intervenció providencial del jove Daniel. La unió de

l'episodi a la resta del llibre com cap. 13 és deguda a la Vulgata. Els més antics i princi-

páis testimonis de la traducció de Teodoció el donen al comencament del llibre, sens dubte

perqué s' hi tracta del jove Daniel. Pero el cap. 1 no sembla pas que deixi lloc a gestes an-

teriors del protagonista, ni a fets immediatament successius (el cap. 1 prepara el cap. 2; cf.

1, 17). A G, la narrado segueix després de la conclusió formal del llibre, amb un títol propi.

La recensió de Teodoció, de la qual tradu'im, és generalment ampliada en comparació de la

de G, i aixó no sempre amb massa encert. La canonicitat del nostre capítol i la del següent

és segura. Pero no es pot afirmar el mateix de llur origen i de llur historia, especial-

ment respecte al problema de llur relació amb el text protocanónic. No se sap tampoc del

cert si 1' original era semític o grec, bé que la majoria deis crítics está prácticament a favor

de la segona suposició. Alguns han volgut negar la historicitat del fet del nostre capítol,

que seria una variant jueva de llegendes antigües basades sobre el motiu de la casta noia

acusada i del jove savi que la defensa. Encara que no es pugui demostrar positivament que

el fet és historie, no basta tampoc per a negar-ho la simple coincidéncia del tema en general.

vv. 1-5. Localització de 1' escena, i presentació deis personatges principáis. Aquesta intro-

ducció és comuna a G i Th. Pero els senyals crítics amb qué apareix marcada a G (cf. ed.

Swete) semblarien indicar que hi havia estat inserida posteriorment.

r. Hi havia. Manca l'any. L'abséncia de data diferencia aquesta introducció de les altres

introduccions históriques que solien presentar els capítols precedents del llibre de Daniel.

Llevat d' aquesta diferéncia, la trama de l'episodi és concebuda d'una manera semblant a la

deis episodis de Daniel: tensió (vv. 1-44) i resolució (vv. 45-64). — Joaquim era un nom molt co-

mú. No s'indica el nom de familia, com es fará per la seva esposa. No es diria tampoc com i quan

s'establí Joaquim a Babilonia. Hom hauria de suposar que s'hi trobava des de feia temps, puix

que el v. 4 el presenta com considerablement ric i ben afincat.

2. Susanna. Nom hebreu que significa «lliri», «assutzena». No apareix enlloc més de

1' Antic Testament com nom propi de persona (peí Nou Testament, cf. Le. 8, 3). Podría te-

ñir una certa connexió amb el contingut de la narració (cf. els vv. 2 i 32 : bellesa i puresa

de Susanna). Bé que els altres noms ocorrin també en altres bandes de l'Antic Testament,

no per aixó s'ha de suposar que es tracta de les mateixes persones.



183 DANIEL 13, 3-8

tremament bella i temorosa del Senyor. 3
1 els

seus pares eren justos, i havien instruit llur filia

segons la llei de Moisés.
4

1 Joaquim era molt

ric i possei'a un pare a tocar de casa seva ; i acu-

dien a ell els jueus, per tal com era el més nota-

ble de tots.
6
1 havien estat designáis jutges aquell

any dos ancians del poblé, deis quals el Senyor ha

parlat que la iniquitat havia sortit de Babilonia

deis ancians jutges, els quals semblaven gover-

nar el poblé.
0 Aquests eren assidus a la casa de

Joaquim, i venien a ells tots els qui tenien li-

tigis.

7
1 s' esdevenia que, quan el poblé SC F1 cH13.Vci Elsdos vells ena-

d> 1 • o " * 1 tnorats.

migdia, Susanna entrava i es passejava peí

pare del seu marit.
8

1 els dos ancians la veien

3. Els seus pares. Solament s'ha donat el nom del pare de Susanna, no el nom de la mare.

Eren gent «justa», és a dir, bona, pietosa, que complia amb la Llei de Moisés. Obeint un deis

preceptes d' aquesta llei (cf. Dt. 4, 9; 6, 7), havien educat religiosament llur filia. Perqué hi

volia restar fidel, es trobará també Susanna involucrada en una situado trágica.

4. En si no té res de massa estrany que un exiliat hagués posse'ft tantes riqueses i una

casa amb un pare magnífic, amb piscina o lloc de bany i tot. Se sap que molts jueus havien es-

devingut extraordináriament rics a Babilonia. Pero no hi ha pas cap dubte que la cosa es com-

prendria millor, si 1' escena s' hagués desenrotllat a Palestina (vegeu les notes següents).

— Acudien a ell, perqué dirimís llurs disputes. Joaquim hauria estat com una mena de jutge

deis exiliáis. Més avall son els ancians del poblé que actúen en qualitat de tais. Vegeu, en-

cara, la nota al v. 6.

5. Aquell any. Quin? Si no s'ha perdut quelcom, semblant indicació del temps podría

suggerir que la historia de Susanna havia estat treta d' uns annals on s'haurien consignat les

coses memorables deis jueus. D' Ezequiel no es pot deduir res sobre l'existéncia i activitat

deis ancians a 1' exili, per tal com els passatges que s' hi refereixen (Ez. 8, 1; 14, 1; 20, 1)

són, probablement, de la primera etapa del seu ministeri a Palestina mateix, i no a Babilo-

nia. El nomenament de jutges per part del poblé es comprendria molt millor a Palestina,

encara que no es pugui afirmar que era impossible o improbable a Babilonia. — El Senyor

ha parlat... AHudeix, segurament, a Jer. 29, 23 (cf. Jer. 23, 14). Per aixó, la tradició jueva luí

donat ais dos ancians-jutges els noms d' «Acab» i de «Sedecias», esmentats en el dessús dit

passatge del profeta d'Anatot.

6. G no diu res de 1' assidu'itat deis vells a la casa de Joaquim, ni de que haguessin

convertit la dita casa en tribunal del poblé. El seu text porta simplement: «i casos d'altres

ciutats venien també a ells per a decisió».

7. G introdueix ara Susanna, com si no hagués estat encara anunciat res sobre ella. Se-

gons aquesta Versió, els vells haurien vist per casualitat la bella dona que es passejava al

vespre peí jardí del seu marit. Pero no es diu que Susanna tingués costum de fer-ho cada

un deis vespres, ni cada dia com es diu al verset que segueix.

mentem Deum :
3 parentes

enim illius, cum essent iusti,

erudierunt filiam suam secun-

dum legem Moysi. 4 Erat au-

tem Ioakim dives valde, et

erat ei pomarium vicinum do-

mui suae: et ad ipsum con-

fluebant Iudaei, eo quod es-

set honorabilior omnium.
5 Et constituti sunt de populo

dúo senes iudices in illo au-

no: de quibus locutus est Do-
minus: Quia egressa est ini-

quitas de Babylone a seniori-

bus iudicibus, qui videbantur

regere populum. 6 Isti fre-

quentabant domum Ioakim,

et veniebant ad eos omnes,
qui habebant iudicia. 7 Cum
autem populus revertisset

per meridiem, ingrediebatur

Susanna, et deambulabat in

pomario viri sui. 8 Et vide-

bant eam senes quotidie in-
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Llur pía d'atac.

cada dia que entrava i es passejava, i esdevingue-

ren cobejosos d' ella.
9

1 trastornaren llur enteni-

ment i declinaren llurs ulls, de manera que no

esguardaven al cel ni es recordaven de judicis jus-

tos.
10

I estaven ambdós corferits per causa d' ella,

pero no es declararen 1' un a 1' altre llur pena,
11

per tal com es donaven vergonya de declarar

llur desig que volien teñir comerc amb ella.

12
1 espiaven gelosament un dia i un altre

dia per veure-la.
13

I es digueren l'un a 1' altre

:

« Au ! anem a casa, que és hora de diñar ! » I

sortiren i es separaren l'un de 1' altre.
14 Pero

tombaren i vingueren al mateix punt, i quan

se n'hagueren demanat l'un a 1' altre el motiu,

confessaren llur passió ; i aleshores en comú acor-

daren el temps en qué podrien trobar-la sola.

15
1 s' esdevingué mentre espiaven un dia a pro-

pósit, que entra aleshores com ahir i despús-ahir

amb dues minyones soles, i li vingueren ganes

de prendre un bany al pare, perqué feia xafogor.
16

I allá no hi havia ningú més, fora deis dos

ancians amagats i que 1' espiaven.
17 Idiguéales

minyones : « Au ! porteu-me oli i sabó i tanqueu

les portes del pare, perqué pugui banyar-me. »

18
1 feren com deia, i tancaren les portes del pare i

sortiren per les portes laterals, per anar a cercar

gredientem, et deambulan-

tem: et exarserunt in concu-

piscentiam eius :
9 Et everte-

runt sensum suum, et decli-

naverunt oculos suos ut non
viderent caelum, ñeque recor-

darentur iudiciorum iusto-

rum. 10 Erant ergo ambo vul-

nerati amore eius, nec indica-

verunt sibi vicissim dolorem

suum: 11 erubescebant enim

indicare sibi concupiscentiam

suam, volentes concumbere

cum ea: 12 et observabant

quotidie solicitius videre eam.

Dixitque alter ad alterum :

13Eamus domum, quia hora

prandii est. Et egressi reces-

serunt a se. 14 Cumque re-

vertissent, venerunt in unum:

et sciscitantes ab invicem cau-

sara, confessi sunt concupi-

scentiam suam : et tune in

communi statuerunt tempus,

quando eam possent invenire

solam. 15 Factum est autem,

cumobservarentdiem aptum,

ingressa est aliquando sicut

heri et nudiustertius, cum
duabus solis puellis, voluit-

que lavari in pomario: aestus

quippe erat: 16 et non erat ibi

quisquam, praeter dúos senes

absconditos, et contemplan-

tes eam. 17 Dixit ergo puellis:

Afferte mihi oleum, et smig-

mata, et ostia pomarii claudi-

te, ut laver. 18 Et fecerunt si-

cut praeceperat : clauserunt-

que ostia pomarii, et egressae

sunt per posticum utafferrent

9. Cel és dit en lloc de «Déu», com a 4, 23. Compareu «reialme del cel» de l'Evangeli

de St. Mateu amb «reialme de Déu» deis Evangelis de St. Marc i de St. Lluc. La passió

pervertí completament el sentit de la raó ais dos vells, de manera que no temien Déu ni

es preocupaven deis cástigs amb qué puneix els crims sense fer accepció de persones.

10. Corferits, penetráis de viu dolor per causa de la ferida d' amor que els havia causat la

vista de la gentil jueva. G afegeix que Susanna ignorava els estralls que havia causat en el

cor deis dos vells. I ho faria creure així la manera que ella es comporta en el curs de la narració.

12. Segons G, els dos vells es donaren manya 1' endemá al matí per arribar cada un el

primer a veure i parlar amb l'objecte de llur passió criminal.

13. L' escena és bastant diferent a G, del qual són absents la major part deis versets.

En especial omet tot alió que és més escabrós en la conducta deis dos vells. No sembla

pas que aixó ho hagi fet per partit pres.

17. Sabó, própiament : «substancies per a netejar» o «desengreixar». El mot grec tradueix

'hebreu D^pnon, coses per a fregar o polir. Sobre el costum d'ungir-se, compareu 10, 3.
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quae iusserat. nesciebantque

senes intus esse absconditos.
19Cum autem egressae essent

puellae, surrexerunt dúo se-

nes, et accurrerunt ad eam,

et dixerunt: 20 Ecce ostia po-

marii clausa sunt, et nemo
nos videt, et nos in concupi-

scentia tui sumus: quam ob

rem assentire nobis, et com-
miscere nobiscum. 21 quod si

nolueris, dicemus contra te

testimonium, quod fuerit te-

cum iuvenis, et ob hanc cau-

sam emiseris puellas a te.

22 Ingemuit Susanna, et ait

:

Angustiae sunt mihi undique:

si enim hoc egero, mors mi-

hi est: si autem non egero,

non effugiam manus vestras.
23 Sed melius est mihi absque

opere incidere in manus ve-

stras, quam peccare in con-

spectu Domini. 24 Etexclama-

vit voce magna Susanna: ex-

clamaverunt autem et senes

adversus eam. 25 Et cucurrit

unus ad ostia pomarii, et a-

les coses que els havia encomanat ; i no veieren

els ancians, perqué estaven amagats.
19

1 s' esdevingué que, un cop hagueren sor- soma

tit les minyones, s' aixecaren els dos ancians i es

precipitaren devers ella
20

i digueren : « Mira, les

portes del pare són tancades i no ens observa nin-

gú, i estem cobejosos de tu : condescendeix-nos,

dones, i jau amb nosaltres ;

21
i si no, atestarem

contra tu que hi havia amb tu un jove, i que per

aixó havies allunyat de tu les minyones !»
22

1 sos-

pira Susanna i digué : « En destret estic per tots

cantons ! Perqué si faig aixó, m' és la mort, i si no

ho faig, no m' escaparé pas de les vostres mans ;

23
'pero' més em val, sense haver-ho fet, de caure

a les vostres mans, que no pas de pecar davant el

Senyor. »
24

1 crida Susanna amb veu forta. Pero

els dos ancians cridaren també en contra d' ella,

i
1' un es precipita i obrí les portes del pare.

taaó, íre-

sisténcia de Su-

25

vv. 20-23. El dilema que els vells proposen a Susanna (vv. 20-21) recorda 1' alternativa

oferta per Gad a David (2 Sam. 24, 13; 1 Par. 21, 11-12). La resposta de Susanna (vv.

22-23) molt semblant a la resposta de David (2 Sam. 24, 14; 1 Par. 21, 13), algunes

expressions de la qual són reproduides per la nostra heroína.

22. Si faig aixó, si consento al vostre desig criminal i cometo pecat d'adulteri. — La

mort era la pena imposada a la muller infidel per la llei de Moisés (cf. Lv. 20, 10; Dt. 22,

22); per a la donzella incontinent hi havia la mort per apedregament (Dt. 22, 21 ; cf. Jo. 8,

4-5). — No m' escaparé pas de les vostres mans, perqué, assedegats de venjanca, m' acusareu amb
falsos testimoniatges d' haver comés un crim (cf. el v. 21) que s'ha d' expiar amb la mort.

Humanament parlant, Susanna no té escapatoria. Está agafada per tots cantons. Amb aixó

s' insinúa ja la necessitat d'una intervenció d'un ordre no purament huma.

23.
(
Peró

e
. Ho afegim amb G. Ja que está perduda, la casta jueva s' estima més morir,

que pecar. Naturalment es suposa que en cas de donar satisfacció ais dos vells libidinosos,

el seu crim hauria arribat al coneixement del públic. A l'adulteri que restava secret no se li

podia aplicar el cástig de la mort, preconitzat per la Llei.

vv. 24-27. Manquen a G. Després del refús de Susanna, els ancians, segons aquesta Ver-

sió, s'haurien simplement retirat, meditant llur pía de venjanca contra ella.

24. Conformant-se a la Llei (Dt. 22, 24), Susanna fa un gran crit, com per demanar

auxili ais seus familiars. Pero els vells, en veure's descoberts, es posaren també a cridar per

acusar-la, de manera que apareguessin no com culpables, sinó com venjadors d'un crim.

25. Obrí les portes, per poder dir després que el jove que pecava amb Susanna s' havia

fet escápol per una d'elles. Les portes que obrí el vell eren, probablement, les principáis del

pare -en tenia moltes?-, car els criats de la casa fan irrupció per les portes laterals, per

les quals havien sortit abans les minyones (v. 18).
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26 Quan, dones, hagueren sentit el crit al pare,

els de la casa feren irrupció per les portes late-

rals per veure qué li havia passat.
27 Pero quan

els ancians hagueren donat llurs explicacions, els

servidors restaren tot avergonyits, per tal com
mai no s' havia dit res de semblant de Susanna.

és aerada dv 28
I s' esdevíngué 1' endemá quan es reuní el

poblé a casa del marit d' ella Joaquim, que com-

paregueren els dos vells plens de la intenció ini-

qua contra Susanna de fer-la condemnar a mort, i

digueren en presencia del poblé :

29
« Feu anar a

cercar Susanna, filia d' Helcias, la muller de Joa-

quim ! » I ells feren anar a cercar-la.
30

I vingué

ella i els seus pares i els seus filis i tots els seus

parents.
31 Susanna, pero, era molt delicada i

bella d' aspecte.
32

I aquells malvats ordenaren

que fos descoberta -car anava velada-, per po-

der rabejar-se en la seva bellesa.
33

I ploraren els

27. Els de la casa de Susanna donaren fe a les paraules deis vells, contra llur senyora.

Igual fará després 1' assemblea del poblé al v. 41. La bona reputació de la inculpada no ser-

ví més que per a augmentar la confusió deis servidors, els quals ni semblen sospitar el més

mínim que es puguin trobar davant una falsa acusació.

28. L''endemá-. G no diu res del dia que fou tingut el judici. — A casa del marit d'ella,

cf. el v. 6. El verset sona simplement a G «i vingueren (els ancians) a la sinagoga (cf. el

v. éo) de la ciutat on vivien, en la qual estaven reunits en consell tots els israelites del lloc».

Tot aixó faria pensar en una escena desenrollada en una ciutat de Judá, més aviat que no

pas a Babilonia (cf. el v. 1).

30. Els seus filis. A G es tracta deis «quatre filis petits» de Susanna. Sigui com sigui,

1' acusada havia d' ésser una matrona ja d'una certa edat, puix que havia tingut diversos filis.

— Tots els seus parents haurien d' ésser els parents que habitaven a la mateixa localitat, per-

qué si no, difícilment s' haurien pogut reunir per a una assemblea que es realitzava «T ende-

má», segons Th (cf. el v. 28). En lloc deis parents, G parla deis esclaus i esclaves en nom-

bre de cinc-cents. Un altre detall que seria poc comprensible en un deis exiliáis a Babilonia.

32. Que fos descoberta. Nom. 5,18 parla de descobrir el cap de la muller suspecta d'adul-

teri. Segons la Mixná (Sola 1, 5), el sacerdot la despullava fins al si, i li esbandia els cabells.

Pero si la dona tenia un si formós o una bella cabellera, ni 1' un era descobert ni 1' altra

esbandida, justament per evitar alió que volien els acusadors de Susanna. Per no conformar-

se a la dita limitació, els dos vells són qualificats de naqávoiioi, malvats, própiament «que

obren contra la llei ».

33. Ploraren, perqué consideraven el descobriment de Susanna com una indignitat i una

suposició massa prompta de culpabilitat. Es evident que totes les simpaties deis assistents

-llevat, naturalment, les deis dos vells acusadors- anaven cap a la bella inculpada.

peruit. 26 Cum ergo audissent

clamorem famuli domus in

pomario, irruerunt per posti-

cum ut viderent quidnam es-

set. 27 Postquam autem senes

locuti sunt, erubuerunt servi

vehementer: quia numquam
dictus fuerat sermo huiusce-

modi de Susanna.

Et facta est dies crastina.

28 Cumque venisset populus

ad Ioakim virum eius, vene-

runt et dúo presbyteri pleni

iniqua cogitatione adversus

Susannam ut interficerent

eam. 29 Et dixerunt coram

populo: Mittite ad Susannam

filiam Helciae uxorem Ioa-

kim. Et statim miserunt. 30 Et

venit cum parentibus, et filiis,

et universis cognatis suis.
31 Porro Susanna erat delica-

ta nimis, et pulchra specie.

32 At iniqui lili iusserunt ut

discooperiretur ( erat enim

cooperta) ut vel sic satiaren-

tur decore eius. 33 Flebant
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seus i tots els qui la veien.
34 Pero els dos vells

s' aixecaren i posaren llurs mans sobre el cap d' e-

11a.
36

1 ella, plorant, esguardá al cel, per tal com

el seu cor confiava en el Senyor. 36
I digueren

els vells : « Mentre nosaltres estávem passejant

sois peí pare, entra aquesta amb dues esclaves

i tanca les portes del pare i llicenciá les esclaves.

37 Aleshores vingué a ella un jove que estava

amagat, i s' ajagué amb ella.
38

Nosaltres, que

érem a 1' angle del pare, veient la iniquitat ens

precipitaren! sobre ells. I prou els veiérem que

tenien comerc, 39 pero no poguérem apoderar-nos

d' aquell, perqué era més fort que nosaltres i,

Sem°cum ^LnlTe- °bertes les portes, salta fora ;

40
aquesta, en can-

mus, interrogavimus, quis-

nam esset adolesccns, et no-

luit indicare nobis: huius rei

testes sumus. 41 Credidit eis

multitudo quasi senibus et

iudicibus populi, et conde-

mnaverunt eam ad mortem.
42 Exclamavit autem voce
magna Susanna, et dixit

:

Deus aeterne, qui abscondi-

torum es cognitor, qui nosti

omnia antequam fiant, 43 tu

seis quoniam falsum testimo-

nium tulerunt contra me: et

ecce morior, cum nihil ho-

rum fecerim, quae isti mali-

tiose composuerunt adver-

sum me.
44 Exaudivit autem Domi-

igitur sui, et omnes qui no-

verant eam. 34 Consurgentes

autem dúo presbyteri in me-
dio populi, posuerunt manus
suas super caput eius. 35Quae
flens suspexit ad caelum

:

erat enim cor eius fiduciam

habens in domino. 36 Etdixe-

runt presbyteri: Cum deam-
bularemus in pomario soli,

ingressa est haec cum duabus

puellis: et clausit ostia poma-
rii, et dimisit a se puellas.
37 Venitque ad eam adole-

scens, qui erat absconditus,

et concubuit cum ea. 38 Por-

ro nos cum essemus in án-

gulo pomarii, videntes iniqui-

tatem, cucurrimus ad eos, et

vidimus eos pariter commi-
sceri. 39 Et illum quidem non
quivimus comprehendere,

quia fortior nobis erat, et a-

vi, 1'agarrárem i li demanárem qui era el jove,

41 pero no ens ho volgué manifestar. D' aixó, en

donem testimoniatge ! » I la sinagoga els cregué

com a ancians del poblé i jutges, i la condem-

naren a mort.
42

1 crida amb veu forta Susanna ¡ «ndemnaja a

i digué : « Déu etern, que coneixes les coses

amagades, que ho veus tot abans que existeixi,

43
tu prou saps que és fals alió que han testificat

contra mi ; i heus ací que he de morir sense que

hagi fet res d' alió que m' han allevat aquests ! »

44
1 el Senyor exaudi la seva veu.

34. Posaren llurs mans sobre el cap. Els ancians es comporten ací com a testimonis (cf. el

v. 41), no com a jutges. Per aixó imposen les mans a l'acusada (cf. Lv. 24, 14). Llur testi-

moniatge resultava irrefutable, i la conseqüéncia inevitable era la condemna capital.

35. G dona ací l'oració de Susanna, la qual, un poc variada, és reproduida per Th ais vv. 42-

23. Segons la primera Versió, Susanna l'hauria feta en el seu interior. Al v. 42 de Th es parla

d'un crit amb veu forta. — Al cel, on Déu habita. G diu «alcant el cap», sense parlar del «cel».

La idea és, pero, la mateixa. Susana confia en el Senyor, l'amo d'una saviesa amagada (cf. el v.

42) i revelador de les veritats que guarden les tenebres de la transcendencia divina (2, 21-22).

36. Segons G, 1' escena hauria estat menys dramática. Els ancians haurien sorprés els dos

pecadors, mentre estaven fent el tomb de 1' «estadi» del jardí o pare. De primer els observa-

ren, sense que els altres se 'n donessin compte. Volent saber qui eren, s'avancaren i recone-

gueren la dona, pero no l'home per tal com portava una máscara. Interrogada sobre la iden-

titat del seu company, Susanna havia refusat denunciar-lo. La menció de 1' estadi, que recorda

1' estadi de Jerusalem, és interessant perqué suposa la práctica de 1' atletisme entre els joves

jueus, com fou el cas al segle II a. C. sota la influencia grega.
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Intervenció de

Daniel.

Demostra la ma-

la fe deis vells,

46 Quan, dones, era conduída a executar, Déu

despertá Tesperit sant d' un noi jovenet, que es

deia Daniel.
40

1 crida amb veu forta i digué :

«Jo sóc innocent de la sang d' aqueixa !»
47

1 tot

el poblé es gira cap a ell i digueren : « Qué vols

dir amb aquesta paraula que acabes de proferir ?

»

48
1 es planta enmig d' ells i digué : « Tan insen-

sats sou, filis d' Israel? Sense examinar ni saber

la cosa certa, haveu condemnat una filia d' Is-

rael?
49 Torneu-vos-en al tribunal, car és fals el

testimoniatge que han donat contra ella ! »
50

I tot

el poblé se 'n torna de pressa. I els ancians li di-

gueren: «Ací, seu enmig de nosaltres, i explica 'ns,

car a tu, Déu t' ha conferit 1' ancianitat ! »
51 Pero

Daniel els digué : « Separeu-los 1' un lluny de

1' altre, i els interrogaré!»
52 Tot seguit que els hagueren separats 1' un

de 1' altre, crida 1' un i li digué : « Envellit en

dies dolents, ara han arribat els teus pecats que

ñus vocem eius. 45 Cumque
duceretur ad mortem, susci-

tavit Dominus spiritum san-

ctum pueri iunioris, cuius no-

men Daniel: 46 Et exclamavit

voce magna : Mundus ego

sum a sanguine huius. 47 Et

conversus omnis populus ad

eum, dixit : Quis est ¡ste ser-

mo, quem tu locutus es?
48 Qui cum staret in medio

eorum, ait : Sic fatui filii

Israel, non iudicantes, ñeque

quod verum est cognoscen-

tes, condemnastis filiam Isra-

el? 49 Revertimini ad iudici-

um, quia falsum testimonium
locuti sunt adversus eam.
60 Reversus est ergo populus

cum festinatione, et dixerunt

ei senes: Veni, et sede in me-
dio nostrum, et indica nobis:

quia tibi Deus dedit honorem
senectutis. 51 Et dixit ad eos

Daniel: Sepárate illos ab in-

vicem procul, et diiudicabo

eos. 52 Cum ergo divisi es-

sent alter ab altero, vocavit

unum de eis, et dixit ad eum:
Invetérate dierum malorum,
nunc venerunt peccata tua,

45. Déu despertá. Segons G, per mitjá d'un ángel que havia enviat el Senyor amb l'ordre

d' infondre-li 1' esperit de discerniment. En els dos textos, Daniel intervé per inspirado divi-

na, la qual li havia fet conéixer la culpabilitat deis dos ancians i la innocencia de 1' acusada.

En el cas de David, Déu comissioná el profeta Gad perqué anés a trobar el culpable (cf. 2

Sam. 24, 11-12; 1 Par. 21, 9-10). —Que es deia Daniel. G diu: «un noi el qual era

Daniel». Aquesta manera d'expressar-se faria pensar que el nom de Daniel havia estat intro-

dui't posteriorment.

49. Torneu-vos-en. Segons G, Daniel hauria jutjat els dos ancians allá mateix, sense que

es digui res de tornar al tribunal. Commoguts peí prodigi d'un infant que posava en dubte la

justicia de l'assemblea del poblé, hom hauria suspés l'execució, o se n'hauria tornat al tribunal.

50. Els ancians no serien els dos que havien testimonie] at contra Susanna, sinó llurs col-

legues en el tribunal. G no diu res d' aquests ancians. — L' ancianitat, la prerrogativa de la

vellesa o complex deis drets d' un vell, o primogénit, un deis quals era el de dir la seva

paraula en casos de tanta importáncia com el que es debatía. Pels interlocutors, Daniel ha

mostrat amb la seva saviesa que havia rebut de Déu el tal privilegi.

52. Després d'haver fet separar prudentment els dos vells, Daniel -assegut al tribunal

( cf . el v. 50)? -comenta l'interrogatori. Pero primer els increpa amb una dura invectiva.

— Envellit en dies dolents, co és a dir, pie de dies dolents, vell pervers i criminal que has

passat els anys de la teva vida cometent pecats. — Ara han arribat a 1' hora del cástig. Ara

les pagaran totes, els dos vells! — Que cometies abans. Com que els dos vells havien envellit

en el mal, semblaría que havien d'haver exercit la judicatura des de molts anys «abans» del fet

de Susanna. Aixó no és massa consistent amb llur designació com a jutges « aquell any

»

(v. 5), que és, aparentment, el mateix any en qué s'escaigué llur enamorament.
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quae operabans prius: 53 iu- cometies abans,
53 quan pronunciaves senténcies

dicans iudicia iniusta, inno- . . i i . • i 1 i

centes opprimens, et dimit-
mjustes, condemnant els innocents i absolent els

tens noxios, dkente Domino.- culpables, mentre el Senyor diu : No occirás un
Innocentemetiustumnonin-

innocent j
j
ust J

54^ ¿oncs ^ g¡ tanmateix haS
terficies. 54 Nunc ergo si vi- '

.

disti eam, dk sub qua arbore vist aquesta, digues : Sota quin arbre els has

videris eos coiioquemes sibi. vistos que tenien comerc l'un amb 1' altre ? » I ell

Qui ait: Sub schino. 55 Dixit . 0 . , , rK T !• < t\ •
i

autem Daniel: Recte mentí-
digue : « Sota un Uentiscle ! » I digue Daniel :

tuses in caput tuum: Ecce «Just, has mentit en detriment del teu propi cap,
enim Angelus Dei accepta ^ ^ ha rebut j,

. d de ¿Q j&
sententia ab eo, scindet te °

médium. 66 Et, amoto eo, ius- part de Déu i et llescará peí mig. »
56

1 el féu
sit venire aiium, et dixit ei

: retjrar j ordená qUe introduissin 1' altre. I li digué :

Semen Chanaan, et non Iu- 1
, n i i 11

da, species decepit te, et con- «Semenca de Canaan, 1 no de Judá, la bellesa

cupiscentia subvertit cor tu- ^ ha seduit ¡ ja passi¿ t> trastornat e l COr.
57

Així
um :

57 sic faciebatis nliabus 1

Israel, et Mae timemes lo- féieu amb les filies d' Israel, 1 aqüestes per por
quebantur vobis: sed filia iu-

ten jen comer(- amb vosaltres
;
pero una filia de

da non sustinuit iniquitatem •••««*
vestram. 58 Nunc ergo dk Judá no ha suportat la vostra íniquitat. Ara

53. Mentre el Senyor diu... Es refereix a Ex. 23, 7. «Just», en sentit jurídic, és sinónim

d' «innocent», no culpable, que té la raó de la seva part. La dura increpació de Daniel visa-

ría a intimidar els testimonis, a fi que el terror expeliís de llur ánima tota simulació.

54. Que tenien comerc. G diu : «que estaven amb ells mateixos», co que suposa ÜV /TH

(cf. Gn. 39, 10; 2 Sam. 13,20), rem habere Ínter se. Segons aquesta Versió, Daniel hauria

preguntat, encara, en quin lloc del pare els havien vistos junts. — I ell digué. G porta «i digué

1' impiadós».

55. L' ángel de Déu. Els ángels són els executors de les senténcies divines. La pena con-

tra el malvat és certa i no tardará a ésser-li infligida. El passatge recorda 2 Sam. 24, 16;

1 Par. 21, 16, on es parla de 1' ángel que castigava sobre Jerusalem el pecat del rei David.

Vegeu, encara, el v. 59.
— Et llescará, peí mig. El text conté un joc de paraules en-

tre oxlvov, llentiscle i o%íc¡ei, llescará, esberlará. Igualment més avall un altre entre nqlvov,

garric, i Y.a%anqior¡, per segarte. Es el gran argument que ja adduía Juli Africá per a

provar que la historia de Susanna havia estat escrita en grec. La dificultat que aixó repre-

sentava per a remuntar a un original semític fou sentida també per St. Jeroni, el qual s' in-

clina a involucrar en el mateix dubte també la canonicitat de la present narració. Pero 1' ar-

gument no és conclusiu. A la traducció deis Setanta es donen paronomásies semblants (cf.

Jt. 10, 4). La del nostre passatge podia ésser expressada en hebreu de més d' una manera

(cf. Cornely, Introductio especialis II, 2, pág. 508, n. 6-7).

56. Semenca de Canaan. G diu «de Sidon». Es déla raca de Canaan, perqué n' imita els

costums (cf. Ez. 16, 3 i 45). Sobre la corrupció moral deis cananeus, cf. Gn. 15, 16; Lv. 18,

24-30; Sav. 12, 3-6; 14, 23-26. — / la passió... G diu simplement: la bellesa t'ha seduit, la

passió vil, impura.

57. Féieu amb les filies d'Israel. Semblaría, per tant, que els ancians jutges vivien pró-

piament entre els filis d' Israel, entre els quals s' hauria trobat desplacada la «filia de Judá».

A Babilonia (v.i), els exiliáis eren «filis de Judá».
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que són condcm-

nats a mort.

dones, digues-me : Sota quin arbre els sorpren-

gueres que tenien comeré 1' un amb l'altre?» I ell

digué : « Sota un garric ! »
59

1 li digué Daniel

:

Just, has mentit també tu en detriment del teu

propi cap, car está ja esperant 1' ángel de Déu,

amb 1' espasa a la má, per segar-te peí mig, a

a fi de suprimir-vos. »

60
1 tota la sinagoga cridá amb veu forta i

beneiren Déu, que salva els qui esperen en ell.

61
1 s' aixecaren contra els dos vells, perqué Daniel,

de llur propia boca, els havia convencuts de fals

testimoniatge, i procediren amb ells segons el

mal que ells havien procurat al proísme, 62 en

quant procediren segons la llei de Moisés, i els

occiren. Així fou salvada aquell dia una sang

innocent.
63

I Helcias i la seva muller lloaren ' Déu

'

per causa de llur filia amb Joaquim, el seu ma-

mihi, sub qua arbore compre-

henderis eos loquentes sibi.

Qui ait: Sub prino. 59 Dixit

autem ei Daniel: Recte men-

titus es et tu in caput tuum :

manet enim Angelus Domi-

ni, gladium habens, ut secet

te médium, etinterficiat vos.

60 Kxclamavit itaque omnis

coetus voce magna, et bene-

dixerunt Deum, qui salvat

sperantes ¡n se. 61 Et consur-

rexerunt adversus dúos pres-

byteros (convicerat enim eos

Daniel ex ore suo falsum di-

xisse testimonium) fecerunt-

que eis sicut male egerant

adversus proximum, 62 ut fa-

cerent secundum legem Moy-
si: et interfecerunt eos, et

salvatus est sanguis innoxius

in die illa.
63 Helcias autem

et uxor eius laudaverunt De-

um pro filia sua Susanna cum
Ioakim marito eius, et co-

gnatis ómnibus, quia non es-

set inventa in ea res turpis.

59. Just, has... propi cap repeteix les paraules del v. 55. G diu : «pecador, ara 1' ángel

del Senyor está dret empunyant 1' espasa, fins que el poblé us suprimeixi, a fi de segar-te».

A diferencia del v. 55 s'esmenta ara que 1' ángel justicier tenia 1' «espasa» a la má, desembei-

nada, com a 1 Par. 21, 16. Sobre el sentit probable d' aquesta espasa desembeinada (com-

pareu Gn. 3, 24), vegeu la nota al v. 61.

60. I beneiren Deu. G diu: (i tota la sinagoga cridá) «en lloan^a de 1' adolescent per tal

com de llur propia boca havia convengut ambdós de fals testimoniatge». En aquesta Versió

ja no surt més el nom de Daniel. Es, encara, interessant de remarcar que tant G com Th

parlen de la «sinagoga» (vegeu la nota al v. 28). — L'Església llegeix aquesta narració a la

missa del dissabte després de la tercera dominica de quaresma, al costat de 1' altra de la

dona adúltera (Jo. 8) : dues dones acusades del mateix pecat, i totes dues salvades de la

mort, encara que l'una era innocent i 1' altra culpable. Són exemple de dues formes de sal-

vació, l'una vinguda de la misericordia i 1' altra de la justicia (Rinaldi).

61. I s' aixecaren... G diu d'una manera menys embarassada: «i feren amb ells tal com

prescriu la Llei (cf. Dt. 19, 16-21), corresponentment a alió que havien intentat maliciosa-

ment contra llur germana. I els emmorda^aren (=redui'ren al silenci) i, duent-los fora, els

precipitaren en un abisme ; llavors 1' ángel del Senyor llan^á foc enmig d' ells. I així fou sal-

vada una sang innocent» etc. Que al v. 59 sigui anunciat 1' ángel «amb 1' espasa», mentre que a

1' execució del cástig hauria llan^at foc enmig deis dos vells, faria pensar que 1' autor sagrat

havia pres 1' espasa desembeinada per una figura o símbol del «llamp». Els dos calumniadors

o llurs cadávers haurien estat anorreats per un llamp caigut del cel providencialment.

63. 'Déu'. Ho afegim amb alguns manuscrits. Els pares de Susanna experimentaren una

gran alegría no tant per la salvació de llur filia, com perqué s' havia demostrat la seva

innocencia. — La conclusió a G és un elogi deis joves: «Per aixó, els joves són amats de
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64 Daniel autem factus est

magnus in conspectu populi

a die illa, et deinceps.
65 Et rex Astyages apposi-

tus est ad patres suos, et su-

scepit Cyrus Perses regnum
eius.

rit, i tots els parents, per tal com no fou trobat

en ella res de deshonest.
64

1 Daniel fou en gran reputado davant el

poblé des d' aquell dia endavant.

Jacob per llur sinceritat. I nosaltres, guardem els joves perqué esdevinguin homes de va-

lor, puix que els joves serán temerosos de Déu, i hi haurá en ells un esperit de coneixement

i de discernitnent per Y eternitat de 1' eternitat». L'amor de Jacob pels joves aHudeix a la pre-

ferencia que manifestá el patriarca pels seus dos filis més petits Josep i Benjamí, i per Efraim

sobre Manassés (cf. Gn. 48, 14).
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(CAPÍTOL XIV)

BEL I EL DRAGÓ

Ii . i . f ,
1 Hrat autem Daniel convi-

el reí Astiages íou congregat ais seus pares, i Va regis, et honorams super

i , i • , i t-> 9 r r~\ • i omnes amicos eius.

rebe el seu reialme Cirus el Persa.
¿

l Daniel era «Eratquoqueidoiumapud

i i . . , , ,
Babylonios nomine Bel: et

un convivent del reí, i honorat per damunt de ¡mpendebamur ineoperdies
, • singulos similae artabae duo-

tOtS elS SeilS amiCS. decim, et oves quadraginta,

(Cap. XIV). Dos nous episodis que demostren la vanitat deis ídols. Pero no s' indica ni

on, ni quan tingueren lloc. Amb tot, del curs de la narrado es desprén d' una manera clara

que el teatre de les operacions era Babilonia. La data, un poc vaga, seria segons Th el reg-

nat de Cirus el Persa (cf. el v. i). La historia sembla una variació del tema del cap. 6,

del qual es distingeix el nostre capítol per la diversitat deis reis sota els quals es desenrot-

llen els fets (Darius el Meda al cap. 6, Cirus al cap. 14), per la diversitat del motiu de la

pena infligida a Daniel, i per la finalitat diversa que és ara la de posar en ridícul el cuite

idolátric. Segons el v. 42, aquesta finalitat seria també la d'exaltar Déu en contra deis ídols,

co que alinearía el nostre capítol amb els de la primera part. Ben soldats actualment 1' un

amb l'altre, els dos episodis potser havien existit primer independents. El títol de G (ve-

geu la nota al v. 1) podría fer pensar que, en llur forma actual, havien format part durant un

temps d'una altra collecció de narracions amb un altre nom.

vv. 1-22. Daniel destrueix 1' ídol Bel, després que n'ha demostrat la inanitat posant al

descobert el frau deis seus sacerdots.

1. Nota cronológica semblant a les de 5, 30-31 ; 9, 1. V la uneix al cap. 13, pero sense

rao, car va més enllá de la joventut de Daniel (cf. 13, 45). —Asíiages, darrer rei de Media

i avi matern de Cirus, el qual, segons el nostre verset, l'hauria succeít en el tron immedia-

tament després de mort. Pero Heródot (I, 130) diu expressament que Cirus va prendre el

reialme a Astiages per la forga. I el seu testimoniatge és confirmat per inscripcions cuneifor-

mes descobertes modernament. G no diu res ni d' Astiages ni de Cirus. En lloc del v. 1,

aquesta Versió porta simplement la inscripció : «De la profecía d'Ambacum, fill de Jesús, de la

tribu de Leví», encara que és solament amb la segona narració que apareix un Ambacum o

Habacuc. Sobre el profeta Habacuc, compareu el v. 33. El seu origen levític és, potser,

deduít d' Hab. 3, io.
b

. Segons Les vides deis projetes, Habacuc era de la tribu de Simeó.

2. Del rei, que seria Cirus segons el v. 1. En tot el curs de la narració es parla sempre

del rei, sense que s' especifiqui mai quin era aquest rei. La consideració que demostrava el

«rei» a Daniel correspon a alió que es diu a 6,29. - El verset sona a G: «Hi havia un cert

home sacerdot, que havia de nom Daniel, fill d'Abal, convivent del rei de Babilonia», sobre

el qual és de presumir que eren donades altres noticies a la «profecía d'Ambacum» (vegeu la

nota al v. 1). Hom tindria en la llicó de G la indicació de la familia de Daniel, que Dn. r,

1 ss. no dóna. Pero segons St. Epifani (Adv. Haeres. lv. 3), el nom del pare de Daniel

hauria estat «Sabaam». I el sacerdoci del profeta sembla exclós per Dn. 1, 3 i 6.
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3
1 els babilonis tenien un ídol que es deia

Bel, i despenien per ell cada dia, de flor de fa-

riña dotze artabes, i quaranta ovelles, i de vi sis

metretes.
1
El rei també el venerava, i venia ca-

da dia a adorar-lo
;
Daniel, pero, adorava el seu

Déu. I li digué el rei : « Per qué no adores Bel ? »

5
1 ell digué : « Perqué no venero ídols fets de

má [d'home], sinó el Déu vivent, que ha creat

el cel i la térra i té la sobirania de tota carn. »

6
1 li digué el rei : « No et sembla que Bel és

un déu vivent? O és que no veus quanta cosa

es menja i es beu cada dia ?»
7
Rient digué Da-

niel : « No et facis iHusió, o rei ! Car aquest, per

dins és d' argila i per fora és de coure ; i no ha

menjat mai ! »
8

1 el rei s' indigna i crida els seus

sacerdots i els digué : « Si no em dieu qui de-

vora aquesta despesa, morireu !

9 Pero si em de-

3. Bel, forma curta de Baal, identificat a Babilonia amb Marduc, la principal divinitat de

la ciutat (cf. Is. 46, 1
; Jer. 50, 2; 51, 44).

— Es despenien per ell. Per Heródot (1, 183) i

per documents babilónics tenim noticia d' ápats oferts ais déus. L' abundancia del que era

presentat a Bel era senyal de la gran devoció que li tenien els de Babilonia. — Artabes. L'arta-

ba era una mesura persa d' un mig hectólitre. Bel consumía, per tant, uns 6 hectólitres de

flor de fariña. — Quaranta ovelles. G diu «quatre». Pero la lli?ó de Th dona una proporció

millor. — Metretes (cf. Jo. 2, 6), nom grec que designa una mesura de 39 litres. Sis metretes

feien més de 2 hectólitres de vi. Les provisions que hom oferia cada dia a Bel eren vera-

ment considerables ! La flor de fariña correspon a l'oblació ( nru» ) deis hebreus, les ove-

lles al sacrifici cruent (¡"Df), el vi a les libacions ("¡JPí). En lloc de «vi», G porta «oli»; pe-

ro vegeu el v. 10. Probablement el terme grec per «flor de fariña» tradueix J"6b, sémola.

4. ídols fets de má. G diu: «perqué no venero ningú més que el Senyor Déu que ha

creat» etc. — Tota carn, tot ésser huma (cf. Gn. 6, 12).

6. Vivent, en oposició ais déus morts o ídols, manca a G, el qual no ha dit res deis

idols fets de má d' home i del Déu vivent ( cf. el v. 4). Peí rei, la prova que Bel és déu i

un déu que viu, és la gran quantitat de coses que es menja cada dia

!

7. Rient. G ho omet. — No et facis iHusió. G diu: «De cap manera, que ningú no t'en-

ganyi, car» etc. Les estatúes de les divinitats paganes eren a vegades d' argila, revestides de

metall més o menys fi, o d' una simple capa de pintura d' or o d' una cosa semblant. — / no

ha menjat mai. G diu : «i et juro peí Senyor, Déu deis déus, que aquest no ha menjat mai

res». Per la indignació del rei (v. 8), compareu 2, 12 amb la nota corresponent.

8. Els seus sacerdots. G diu: «els prepósits del temple». — Si no em dieu. G reporta les

coses un poc diferentment. Pero el pensament és el mateix. La indignació del rei fa suposar

que era ell qui sufragava les ofrenes a Bel (cf. el v. 10). En el fons de la seva pregunta es

delinea el conflicte entre el politeisme i el monoteisme, del qual sortirá victoriós el darrcr,

13 La Biblia, vol. XV II

vinique amphorae sex. 3 Rex
quoque colebat eum, et ibat

per singulos di es adorare

eum: porro Daniel adorabat

Deum suum. Dixitque ei rex:

Quare non adoras Bel? 4 Qui
respondens, ait ei: Quia non
coló idola manufacta, sed vi-

ventem Deum, qui creavit

caelum, et terram, et habet

potestatem omnis carnis. 5 Et

dixit rex ad eum: Non vide-

tur tibi esse Bel vivens Deus?
An non vides quanta corae-

dat, et bibat quotidie? 6 Et ait

Daniel arridens: Ne erres rex.

iste enim intrinsecus luteus

est, et forinsecus aereus, ñe-

que comedit aliquando. 7 Et
iratus rex vocavit sacerdotes

eius, et ait eis: Nisi dixeritis

mihi, quis est qui comedat
impensashas, moriemini. 8Si

autem ostenderitis, quoniam
Bel comedat haec, morietur
Daniel, quia blasphemavit in

Bel. Et dixit Daniel regi: Fiat

iuxta verbum tuum. 9 Erant
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mostreu que ho devora Bel, morirá Daniel, per-

qué ha blasfemat contra Bel ! » I Daniel digué

al rei : « Sigui com tu has dit ! »

segó™ escena.
10

1 els sacerdots de Bel eren setanta, sense

comptar les dones i els filis. I ana el rei amb
Daniel a la casa de Bel,

11
i digueren els sacer-

dots de Bel : « Mira, nosaltres sortim fora ; i tu

mateix, o rei, imposa els menjars, mésela el vi

i posa'l, tanca la porta i segella-la amb el teu

anell !

12
1 quan vindrás l' endemá, si no ho tro-

bes tot menjat per Bel, morirem nosaltres ; al-

trament, Daniel que ha mentit contra nosaltres. »

13 Pero ells presumien, per tal com havien fet

una entrada secreta sota la taula, i per allá s'in-

troduien sempre i consumien aquelles coses.

cns¡.
14 Quan, dones, hagueren sortit aquells, el rei

imposá els menjars per a Bel. Aleshores Daniel

doná ordres ais seus esclaus, i li portaren cendra

i n'espargiren amb un sedás per tot el naos en

preséncia del rei sol. Després sortiren, tancaren

la porta i la segellaren amb 1' anell del rei, i se

n'anaren. 15
1 durant la nit vingueren els sacer-

com ho sortia sempre també a la primera part del llibre canónic. La idolatria tal com és pin-

tada en la nostra relació no és, pero, més que una caricatura del paganisme oriental.

vv. ii -17. Aquests versets varien considerablement de la recensió de G.

11. Tu mateix. Segons G, les coses haurien estat preparades en la preséncia del rei i de

Daniel. Semblaría, per tant, que els encarregats de la feina havien estat els sacerdots matei-

xos. — Mésela el vi, potser amb certes especies aromátiques, conforme al costum oriental (cf.

Is. 5, 22 ; Ps. 16, 2). Alguns ho entenen de la práctica deis grecs i deis romans d' aigualir

el vi (cf. Is. 1, 22). — Segella-la. Segons G, la proposta de segellar la porta seria de Daniel,

no deis sacerdots. Sobre el nombre sagrat deis darrers (v. 10), vegeu 9, 2 i 24; Ex. 24, 9.

13. Aquest verset manca a G. Per a demostrar la inanitat de l'ídol i, consegüentment, la

superioritat del monoteisme no caldrá cap intervenció miraculosa de Déu. Daniel en tindrá

prou aquesta vegada amb descobrir el truc deis sacerdots de Bel. Al temple de Jerusalem,

les ofrenes eren consumides públicament pels sacerdots. La superxeria en el nostre cas hauria

consistit a fer creure que les devorava Bel, quan les haurien menjades els seus sacerdots.

14. Del rei sol. Segons G, ádhuc el rei hauria sortit fora del temple, mentre «els qui eren

amb Daniel» -aquesta Versió no parla d' esclaus o servidors- escampaven la cendra per tér-

ra. El naos designa el temple própiament dit, 1' habitació o casa de la divinitat. El temple amb

les seves dependéncies era conegut amb el nom de íeqóv (cf. el v. 22). — Amb Y anell del

rei. G afegeix: «i amb 1' anell d' alguns sacerdots iHustres», d' alt rang (cf. Dn. 6, 17).

autem sacerdotes Bel septua-

ginta, exceptis uxoribus, et

parvulis, et filiis. Et venit

rex cum Daniele in templum

Bel. 10 Et dixerunt sacerdotes

Bel: ecce nos egredimur fo-

ras: et tu rex pone escás, et

vinum misce, et claude osti-

um, et signa annulo tuo: 11 et

cum ingressus fueris mane,

nisi inveneris omnia comesta

a Bel, morte moriemur, vel

Daniel qui mentitus est ad-

versum nos. 12 Contemne-

bant autem, quia fecerant sub

mensa absconditum introi-

tum, et per illum ingredieban-

tursemper, et devorabant ea.

13 Factum est igitur post-

quam egressi sunt illi, rex

posuit cibos ante Bel: praece-

pit Daniel pueris suis, et at-

tulerunt cinerem, et cribravit

per totum templum coram

rege: et egressi clauserunt

ostium: et signantes annulo

regis abierunt. 14 Sacerdotes

autem ingressi sunt nocte iux-

ta consuetudinem suam, et

uxores et filii eorum: et co-

mederunt omnia, et biberunt.

I5 Surrexit autem rex primo



195 DANIEL 14, 16-23

dots, com d' habitud, amb llurs dones i filis i

s' ho menjaren tot.

16 L'endemá matiná el rei, i Daniel amb ell, Solució.

17
i digué : « Intactes els segells, Daniel?» I ell

digué : « Intactes, rei !»
18

1 encara no havia obert

les portes, que el rei clava una mirada sobre la taula,

i crida amb veu forta : « Gran ets, Bel, i no hi ha

en tu cap engany, ni un ! »
19 Pero Daniel rigué

i retingué el rei perqué no entrés dins, i digué :

« Au ! mira el paviment, i reconeix de qui són

aqüestes petjades ! »
20

I digué el rei : « Veig les

petjades d' homes i de dones i de nens ! »
21

Ales-

hores s' encolerí el rei i reuní els sacerdots i llurs

mullers i filis, i ells li ensenyaren la porta secre-

ta, per la qual entraven a consumir alió que hi

havia sobre la taula.
22

1 el rei els mata, i lliurá

a discreció Bel a Daniel, el qual el destruí junta-

ment amb el seu temple.

23
1 hi havia un gran dragó, i els babilonis °*jel mata el

15. S'ho menjaren tot. G continua : «i es begueren el vi». Compareu el v. 33. L' afirmado

no s'ha de prendre materialment com si els sacerdots amb llurs famílies haguessin fet, du-

rant la nit, un festí pantagruélic dins el naos mateix, on ho haurien devorat tot. Perqué,

almenys segons G, els menjars i el vi de Bel -potser el residu ?- foren trobats més tard a

la casa on residien els sacerdots (cf. el v. 21).

17. Intactes... Daniel? A G és Daniel el qui adreca aquesta pregunta ais sacerdots (cf. els

vv. 8 i 15), els quals és lógic que assistissin a la verificació de l'estat de coses.

21. Segons G, el rei hauria anat a la casa on vivien els sacerdots -segurament adjacent

al santuari-, en la qual trobá els menjars de Bel i el vi. Daniel hauria indicat al rei les

entrades falses, per les quals penetraven els sacerdots a consumir alió que era posat a la taula

de Bel. El motiu de la cólera reial és repetit del v. 8 (vegeu la nota al v. 7).

22. Els mata. G diu simplement que el rei expulsa els sacerdots del temple de Bel i els

lliurá a Daniel, al qual lliurá, encara, alió que hom havia despés per Bel - el residu?-, pero

que havia destruit Bel. Sobre el degollament deis sacerdots, compareu el v. 28; 1 Re. 18, 40.

vv. 23-43. Daniel fa morir un dragó que era adorat pels babilonis i és tirat per aixó a

1' aljub deis lleons; la seva salvació miraculosa for<;a el rei a reconéixer la superioritat del

Déu deis jueus. La narració no está unida formalment a la que precedeix. Pero els actors

són evidentment els mateixos, i es suposa que ja han estat presentáis.

23. Hi havia. G afegeix : «al mateix lloc», additament que Higa la nova narració amb la

que precedeix. — Gran dragó o serpent (significat ordinari de ÓQáxojv a la traducció deis Se-

tanta). Com es desprén de la continuació, es tracta d' un animal viu, no d'un símbol o repre-

sentado. Pels monuments i inscripcions no consta d' una manera certa que els babilonis ha-

diluculo, et Daniel cum eo.

16 Et ait rex: Salvane sunt si-

gnacula, Daniel? Qui respon-

dit: Salva, rex. "Statimque

cum aperuisset ostium, intui-

tus rex mensam, exclamavit

voce magna: Magnus es Bel,

et non est apud te dolus quis-

quam. 18 Et risit Daniel: et

tenuit regem ne ingrederetur

intro: et dixit: Ecce pavimen-

tum, animadverte cuius ve-

stigiasinthaec. 19 Et dixit rex:

Video vestigia virorum, et

mulierum, et infantium. Et

iratus est rex. 20 Tune appre-

hendit sacerdotes, et uxores,

et filios eorum: et ostende-

runt ei abscondita ostiola, per

quae ingrediebantur, et con-

sumebant quae erant super

mensam. 21 Occidit ergo illos

rex, et tradidit Bel in potesta-

tem Danielis: qui subvertit

eum, et templum eius.

22 Et erat draco magnus in

loco illo, et colebant eum
Babylonii. 23 Et dixit rex Da-
nieli: Ecce nunc non potes

dicere quia iste non sit Deus
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el veneraven.
24

1 el rei digué a Daniel: «No
pots pas dir que aquest no és un déu vivent

;

adora' 1, dones! 25 Pero Daniel digué: «El Se-

nyor, nlon Déu, adoraré, car ell és un Déu vi-

vent.
26

1 tu, o rei, dona' m facultat, i occiré el

dragó sense espasa ni bastó ! » I digué el rei

:

«Te la dono!» 27 Aleshores agafá Daniel pega i

greix i péls, i ho bullí tot plegat i en féu boles

i les ficá a la gola del dragó ; i el dragó se les

menjá i rebentá. Aleshores ell digué : « Guaiteu

qué veneráveu ! »
28 Pero quan ho saberen els ba-

bilonis, s' irritaren i s' avalotaren contra el rei, i

digueren : « El rei s' ha fet jueu ; ha enderrocat

Bel i ha occit el dragó i ha degollat els sacer-

dots!»
29

1 quan arribaren al rei, digueren: « Lliu-

ra'ns Daniel; i si no, et matarem a tu i la te-

és condemnat va casa ! » 30
Coiti que el rei veié que li feien

ais lleons. «i • / 1 11* i r\ ' 1

violentament pressio, constret els lliura Daniel.

guessin adorat serpents vives. Pero hi ha certs indicis que fan la cosa probable (cf. Biblische

Zeitschrift, 19 13, pág. 3; Meissner, Babylonien und Assyrien, II pág. 66). No era 1' animal

en qüestió una aliusió a Tiamat, el dragó-oceá de la mitologia babilónica?

24. Un déu vivent. G porta: «dirás també que aquest és un déu de coure? Heus ací que

viu, i menja, i beu». Amb aixó s'expressa més clarament el nexe entre el nostre episodi i

l'episodi que precedeix.

25. La professió de fe de Daniel és semblant a la del v. 5. G, que l'omet, fa demanar

directament el permís de matar el dragó (v. 26).

26. Sense espasa ni bastó suposa en els babilonis la creenca que el dragó o serpent era

immortal, i que no podia ésser extingit més que ferint-lo d' alguna manera amb les armes.

L' oferta de Daniel de matar-lo sense cap arma demostra la facilitat de 1' empresa i, conse-

güentment, 1' abjecció del cuite tributat a un ésser que podia morir sense lluita.

27. Pega. G diu «trenta mines» de pega etc. Sobre la «mina», cf. Ez. 45, 12; Dn. 5,

25-26. Si s'hagués tractat de la «mina» deis Ptolomeus (=504 grams), Daniel hauria emprat

uns 15 quilógrams de pega amb greix i péls per a fer les boles. Heródot narra que eren

ofertes boles fetes amb mel a la serp del santuari de l'Acrópoli d' Atenes (Heródot, 8, 41).

28. Ha degollat els sacerdots. G no parla d'aquesta matanca deis sacerdots. Compareu el

v. 22. Segons aquesta recensió, el motí deis «qui eren de la regió» anava dirigit «contra

Daniel», un jueu que s'havia fet rei o feia de rei, havia destrui't Bel i havia matat el dragó.

29. Aquest verset manca a G. Segons aquesta Versió (v. 30), el rei, en veure la turba

que s'arruava cap al palau, hauria convocat els seus familiars o convivents i els hauria dit

que lliurava Daniel a la seva ruina. El tumult popular li hauria fet comprendre que havia

obrat imprudentment en permetre que un estranger hagués destrui't les coses venerades pels

de la regió. El rei de la present narració hauria estat de tan poc carácter com Darius del cap. 6.

vivens: adora ergoeum. 24 Di-

xitque Daniel: Dominum Dc-

um meum adoro: quia ipse

est Deus vivens: iste autem

non est Deus vivens. 28 Tu
autem rex da mihi potesta-

tem, et interficiam draconem

absque gladio, et fuste. Et ait

rex: Do tibi.
26 Tulit ergo Da-

niel picem, et adipem, et pi-

los, et coxit pariter: fecitque

massas, et dedit in os draco-

nis, et diruptus est draco. Et

dixit: Ecce quem colebatis.

27 Quod cum audissent Ba-

bylonii, indignati sunt vehe-

menter: et congregati adver-

sum regem, dixerunt: Iudaeus

factus est rex: Bel destruxit,

draconem interfecit, et sacer-

dotes occidit. 28 Et dixerunt

cum venissentad regem: Tra-

de nobis Danielem, alioquin

interficiemus te, et domum
tuam. 29 Vidit ergo rex quod
irruerent in eum vehementer:

et necessitate compulsus tra-

didit eis Danielem. 30 Qui mi-

serunt eum in lacum leonum,
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31
1 ells el gitaren a l'aljub deis lleons, i hi estigué

sis dies.
32

1 hi havia a 1' aljub set lleons ; i al

dia els eren donats dos cossos i dues ovelles.

Pero en aquella ocasió no els ho donaren, per

tal que devoressin Daniel.

33
1 hi havia a Judea el profeta Habacuc, i Haba^c ei so -

ell havia aparellat un bullit i havia engrunat pa

en una cassola, i sortia cap al camp a portar-ho

ais segadors.
34

1 1' ángel del Senyor digué a Ha-

bacuc : «Porta l'ápat que tens, cap a Babilonia

a Daniel a 1' aljub deis lleons. »
35

1 digué Haba-

cuc : « Senyor, ni he vist mai Babilonia, ni co-

nec l'aljub!»
30 Aleshores 1' ángel del Senyor

l'agafá peí coronell i, enlairant-lo peí cabell del

cap, el deposá a Babilonia sobre 1' aljub, amb la

rapiditat del seu alé.
37

1 cridá Habacuc, dient

:

«Daniel, Daniel, pren l'ápat que Déu t'envia!»
38

1 digué Daniel : « T' has recordat de mi, o Déu ;

sí, no abandones els qui t' amen ! »
39

I s' aixecá

Daniel i menjá. I 1' ángel del Senyor torná im-

mediatament Habacuc al seu lloc.

31. El gitaren. G afegeix : «perqué el devoressin i no tingués sepultura». Pels antics, la

privado de sepultura era considerada com una gran calamitat. L' ánima quedava condem-

nada a errar a la ventura, sense trobar mai repós.

32. Dos cossos. G afegeix: «de condemnats a mort», sense que digui res de les dues ove-

lles. Ais lleons eren, encara, lliurats segons G els enemics del rei. — Perd en aquella ocasió...

La remarca sembla afegida sota la influencia de Dn. 3, 19. G no la porta. Dona, en canvi,

ara la indicació que Daniel resta sis dies entre els lleons (cf. el v. 31). Després d' aquesta

darrera noticia, la narració podría continuar molt bé al v. 40, on es diu que el rei vingué

a l'aljub i alliberá Daniel. Peí número set deis lleons, compareu setanta del v. 10.

33. El profeta manca a G, el qual no diu tampoc que Habacuc es trobés a Judea. Per

motius de cronología és difícil d' identificar aquest Habacuc amb el profeta del mateix nom,

el llibre del qual está entre els dotze profetes menors. — Una cassola. G afegeix: «i una ger-

ra de vi mesclat» (cf. el v. 11). —Sortia. Segons G, aixó passava el sisé dia que Daniel es

trobava a 1' aljub deis lleons. Per tant, el jueu hauria dejunat cinc dies. I els lleons també,

qo que resulta un poc fort, tractant-se de bésties, per més estoiques que hom les suposi.

36. Amb la rapiditat del seu alé. Probablement ha de suprimir-se el possessiu «seu», de mane-

ra que la traducció seria: «amb la rapiditat del vent». L'incís manca a G. Sobre altres trasllats

miraculosos, compareu 1 Re. 18, 12; 2 Re. 2, 11 i 16; Ez. 8, 3; cf. Mt. 4, 5 i 8; Act. 8, 39-40.

39. Immediatament. G diu «el mateix dia». — Al seu lloc, que no és altrament precisat.

G diu : «al lloc d' on 1' havia pres», i que la dita Versió no esmenta mai (cf. el v. 33).

et erat ibi diebus sex. 31 Por-

ro in lacu erant leones septem,

et dabantur eis dúo corpora

quotidie, et duae oves: et tune

non data sunt eis, ut devora-

rent Danieiem.
32 Erat autem Habacuc pro-

pheta in Iudaea, et ipse co-

xerat pulmentum, et intrive-

rat panes in alveolo: et ibat

in campum ut ferret messori-

bus. 33 Dixitque Angelus Do-
mini ad Habacuc: Fer pran-

dium, quod habes, in Baby-
lonem Danieli, qui est in lacu

leonum. 34 Et dixit Habacuc :

Domine, Babylonem non vi-

di, et lacum nescio. 35 Et ap-

prehendit eum ángelus Do-
mini in vértice eius, et porta-

vit eum capillo capitis sui,

posuitque eum in Babylone
supra lacum in Ímpetu spiri-

tus sui. 36 Et clamavit Haba-
cuc, dicens: Daniel serve Dei,

tolle prandium, quod misit

tibi Deus. 37 Et ait Daniel: Re-
cordatus es mei Deus, et non
dereliquisti diligentes te.
38 Surgensque Daniel come-
dit. Porro Angelus Domini
restituit Habacuc confestim
in loco suo.

39 Venit ergo rex die sépti-

mo ut lugeret Danieiem: et

venit ad lacum, et introspexit,

et ecce Daniel sedens in me-



Surt iHés del pe-

rill.

14, 40-42 DANIEL

40
I el dia seté venia el rei a plorar Daniel, pero

quan arriba a 1' aljub dona un cop d' ull dins, i

heus ací que Daniel estava segut.
41

Aleshores

exclama amb veu forta i digué : « Gran ets, Se-

nyor, Déu de Daniel, i no n'hi ha pas cap al-

cisüg deis acu- tre fora de tu ! »
42

1 el tragué fora, i gitá a

F aljub els causants de la seva perdició, i imme-

diatament foren devorats davant d'ell.

sadors.

198

dio leonum. 40 Et exclamavit

voce magna rex, dicens: Ma-
gnus es Domine Deus Danie-
lis. Et extraxit eum de lacu le-

onum. 41 Porro illos, qui per-

ditionis eius causa fuerant,

intromisit in lacum, et devo-
ran sunt in momento coram
eo. 42 Tune rex ait: Paveant
omnes habitantes in universa

térra Deum Danielis: quia

ipse est Salvator, faciens si-

gna, et mirabilia in térra: qui

liberavit Danielem de lacu

leonum.

40. El dia seté. G diu simplement: «després d'aixó». Com que el v. 31 precisa que Da-

niel havia estat sis dies a 1' aljub, semblaría que l'alliberació havia tingut lloc el mateix dia

sis (cf. el v. 32). El nombre seté deis dies seria un número rodó (cf. el v. 32).

w. 41-42. La conclusió és semblant a la de 6, 25. V afegeix un verset més, el qual és

calcat sobre 6, 26-27.
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INTRODUCCIÓ
NOM I POSICIÓ

ONFORME al costum jueu d' anomenar un llibre de la Biblia per Titol hebreu,

J la primera paraula amb qué comenca, el de les Lamentacions

porta simplement en hebreu el titol d' Ekhah, Com (cf. Lm. i, i ).

Tanmateix, els jueus en parlen sovint sota el nom de Qinoth, que gre C ¡ iutí.

equival al titol de G Threnoi. V ha adoptat el darrer llatinitzant-lo

Threni, pero ha tingut cura d'afegir immediatament a continuació id

est lamentationes Uremia propheta. Es d' aquest afegitó que deriva el

nostre Lamentacions.

Tant a G com a V, el llibre de les Lamentacions está collocat Ordre en el cá-

dins la segona collecció de llibres sagrats coneguda amb el nom de

Nebi'im o profetes, en el primer després de Bamch i abans de la Lletra

de Jeremías, en la segona immediatament després de Jeremías. En canvi,

a TM les Lamentacions es troben dins la tercera collecció, dita deis

Hagiógrafs, i constitueixen un deis cinc Megilloth o rotlles de les festes,
1

entre els quals ocupen el tercer lloc (entre Rut i Eclesiastés).

El llibre está integrat per una série de cinc complantes o elegies, cinc eieg ¡e s

en general sobre el mateix tema : la destrucció de Jerusalem i del

reialme de Judá, amb les seves tristes conseqüéncies. Les elegies són,

pero, de carácter religiós, no profá. Són lamentacions davant Iahué, de «rdc.er re -

CONTINGUT

a qui es fa remuntar la catástrofe com al punidor just d'una gran i

ligiós.

i ) Aquests rotlles són : Cántic deis cántics, Rut, Lamentacions, Eclesiastés i Ester. Hom els llegia pública-

ment a les grans festes. Les Lamentacions eren llegides el dia 9 del mes d' Ab, en memoria de la destrucció del

primer i del segon temple. La liturgia católica se 'n serveix també parcialment en els fasos de la Setmana Santa.
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continuada série de pecats, i amb qui s' anhela de restablir les bones

relacions primeres, garantía de dies millors per a 1' esdevenidor. D'ací

la unió de la lamentado sobre les calamitats presents i passades amb

la confessió deis pecats que n' han estat la causa, i amb supliques per

1' alliberament.

Prenent les peces separadament, hom troba que

La primea. Cap. I s' ocupa de la condició solitaria i del desconsol en qué jau

la ciutat desolada i privada deis seus habitants.

La segona. Cap. II exposa la destrucció que ha caigut sobre ella, fent ressaltar

alguns trets que en posen de manifest tota la grandesa i espantositat.

La tercera. Cap. III deplora la situació lamentable en qué es debat el poblé

de Iahué, pero reconeix que les proves que han vingut sobre ell són

enviades per la má d' un Pare que té designis graciosos per mitjá

d' elles
;

per aixó hom és invitat a penedir-se i a confessar els seus

pecats.

La quana. Cap. IV descriu els revessos de fortuna portats pels darrers esdeve-

niments de la historia de Judá, entre ells la fuita i captura del rei

Sedecias.

Lac¡nq«ena. Cap. V representa a Iahué els mals que afligeixen els seus fidels a

conseqüéncia de la persecució que s'ha desencadenat contra el seu poblé,

i demana amb angoixa si la cólera divina no ha de teñir més fi.

FORMA LITERARIA

Forma abecedá- Els quatre primers poemes són abecedaris, co és a dir, que els

versets o grups de versets teñen com a primera lletra cada una de les

lletres de l'alfabet hebreu segons 1' ordre d'aquest alfabet. Pero mentre

a Lm. I l'abecedari adopta 1' ordre usual de l'alfabet hebreu, amb

Pe seguint 'Ain, a Lm. II-IV Pe precedeix 'Ain, sense que es vegi la

raó de la diferéncia. El cinqué poema no és própiament abecedari.

Pero la dita forma hi és, en alguna manera, recordada — actualment —
nombre vint-i-dos deis seus versets. La forma « alfabetitzant » és,

tanmateix, tan poc propia del poema cinqué (cf. Ps. 33; 38; 103),

com l'estrictament abecedária deis altres quatre primers (cf. Na. 1, 2-10;

Ps. 9; 10; 25; 34; 37; 1 1 1
; 112; 119; 145; Pr. 31, 10-31).

peí
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Els inconvenients que ofereix la necessitat de conformar-se a un esquema inconvemen»

artificios, tant sota el punt de vista de la llibertat d'expressió com del

desenrotllament natural del pensament, fan difícil de comprendre 1' es-

colliment de la forma abecedária per a poemes del carácter deis presents.

Conforme al nombre de lletres de l'alfabet hebreu, el primer, segon Nombre de

i quart poema contenen cada un vint-i-dos versets, igual que el cinqué.

El tercer en té seixanta-sis. Pero com que cada lletra de l' alfabet hi

és repetida tres vegades en grups successius de tres versets, hom hi

troba en el fons el mateix nombre vint-i-dos, bé que multiplicat per

tres (lletres 22 x 3 = 66). En el primer i segon poemes cada verset

consta de tres estics, mentre que en el quart el verset en té només

dos, i en el tercer un.

L' estructura métrica deis quatre primers poemes és l'anomenada Estructura mé-

« Qina » o mesura elegiaca, la qual sembla haver estat tinguda pels

antics com a particularment apropiada per a les lamentacions. Pero la

denominació no resulta pas massa encertada, car ni aquesta métrica

és exclusiva de les lamentacions, ni tan sois és emprada en totes elles.

No obstant aixó, hom la conserva per comoditat. La peculiaritat

d' aquesta métrica consisteix en qué els estics són dividits en dues parts

desiguals (hemistiquis), la primera més llarga que la segona en la

proporció de 3 a 2, de manera que la segona apar com una mena

de ressó o eco de la primera. Pero aixó no es verifica pas sempre.

Car hom troba també la proporció 2 : 2 i altres, sense que es pugui

atribuir sempre la proporció diferent a corrupció textual.

AUTOR, DATA í LLOC DE COMPOSIClÓ

A 1' hebreu, el llibre de les Lamentacions és completament anónim. Anonimat dei

A /"> 1 ' 1 J 1 11-1 1

"ibre 3 ™'
A u, el titol del nostre llibre no porta tampoc, propiament, cap

indicació de nom d' autor. Pero, immediatament a continuació d'ell,

hi ha una nota introductoria que diu : «I s' esdevingué després

que Israel fou emmenat captiu i que Jerusalem fou desolada, que

s'assegué Jeremías plorant, i es lamenta amb aquesta lamentació

sobre Jerusalem, i digué». Segons aixó, 1' atribució de les Lamentacions Atribució a Je-

- - . . remias a G i V.

al profeta Jeremías és evident. Més explícita resulta encara a V, la
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qual, adoptant el títol i la nota de G, ha completat l'un i ha ampli-

ficat l'altra de la manera següent : «Threni, id est Lamentationes

Ieremise prophetae. Et factum est, postquam in captivitatem redactus

est Israel, et Ierusalem deserta est, sedit Ieremias propheta flens, et

planxit lamentatione hac in Ierusalem, 1
et amaro animo suspirans, et

eiulans dixit». Propi de V és el títol de la cinquena Lamentado « Oratio

Ieremise prophetoe», que G no coneix.

conseqüéndes Sota la influéncia d' aquesta opinió sobre la paternitat del llibre,
quant a la posi-

t

ció en ei canon, les Lamentacions que, com havem dit més amunt, es troben a TM
entre els Hagiógrafs, s' han anat acostant al llibre de Jeremías, de primer

tímidament amb G que les colloca a continuació de Baruch, després

d' una manera més decidida amb V que les dona ja immediatament

després del propi llibre de Jeremías.

Objeccions de Pero, és aquesta opinió fundada? Algunes consideracions generáis

comra tai atr¡- podrien fer-ne dubtar. En primer lloc, hom podria preguntar-se per
bució.

qué, si Jeremías n'era 1' autor, el nom d'ell no havia estat esmentat

ja al títol hebreu del llibre. I hom podria preguntar-se, encara, per

qué aquests poemes no havien estat endosos en el nostre llibre de

Jeremias. Car llur carácter no faria pas semblant inclusió inapropiada,

en vista de la natura un poc miscellánica del contingut del dit llibre

de Jeremias. O, si per cap raó es volia conservar els poemes com un

llibre distint, per qué no posar-los en el canon hebreu immediatament

després del llibre de Jeremias, com ha fet V?

Objeccions de El dubte sobre la paternitat de Jeremias, que aqüestes considera-
carácter partícu-

,

lar. cions generáis susciten, és encara augmentat per altres arguments

derivats de l'estudi deis poemes. En efecte, passatges com 2, 9; 4,

17-20 resulten ben difícils de comprendre en boca de Jeremias
2

( vegeu

1 ) La tradició ha estat completada modernament amb la indicado de 1' indret de Jerusalem on Jeremias

hauria escrit les Lamentacions. Seria la pretesa «gruta de Jeremias», situada just al defora de la porta de

Damasc, al nord de la ciutat. La gruta en qüestió és, en realitat, la continuació de les anomenades « Cavernes

reials» o «Pedreres de Salomó», de les quals está separada peí fossat de la ciutat, actualment carretera, que

era el celobert de la pedrera.

2 ) És veritat que alguns volen explicar, per exemple 4, 17 on es parla de les esperances posades en l'ajut

de l'Egipte, dient que Jeremias hi parla en nom del poblé amb el qual s' identifica. Certament hom podria admetre

semblant explicado, si el dit text es trobés aillat. Pero, malauradament per a la interpretado, es parla a conti-

nuació de coses que no es poden pas aplicar al poblé. Així 34, 19 és qüestió de 1' encal<; que els donaren els

caldeus per sobre les muntanyes i en el desert, i a 4, 20 s'empra respecte a Sedecias un llenguatge d'un lleia-
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posició,
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el comentan). Igualment, la crida apassionada a Iahué perqué posi

terme ais mals d' Israel (Lm. 5, 20-22) o la importancia donada al

temple (Lm. 5, 17-18) no semblen tampoc massa consistents amb

la convicció del nostre profeta sobre la durada de l'exili (cf. Jer. 29,

28) o amb la seva opinió sobre el temple de Jerusalem i el seu cuite

(cf. Jer. 6, 16-20; 11, 15; 26, 1 ss. ).

Les condicions que els poemes pressuposen suggeririen, encara, en objecdons den-

1 • 1 1 t • A • r 1
vades de les con-

alguns casos un temps posterior al de Jeremías. Aixi, per exemple, a¡dons h¡stór¡-

, , , . , . t . , , ,
ques pressupo-

les sobrenes que denuncia la cinquena Lamentacio no sembla pas que sades,

puguin explicar-se més que deis atropells de qué foren victimes els

jueus durant la persecució d'Antíocus Epifanes al segle segon abans de

Jesucrist. Peí sea silenci sobre la destrucció de la ciutat i especialment

sobre la del temple, la Lm. 3 faria també pensar en una época post-

exílica, quan el poblé es tornava a trobar a Palestina, amb el temple

reedificat, pero sense independéncia política nacional.

Finalment, tots els poemes deixen la impressió d' haver estat escrits

a Palestina, co que, en general, sembla poc conciliable amb alió que

sabem de Jeremías, emigrat a 1' Egipte tres mesos després de la ruina

de Jerusalem. El segon i quart poemes, per ais quals no valdría aquest

inconvenient, ofereixen en canvi 1' altre d' implicar per a 1' autor, indis-

cutiblement un testimoni ocular, una llibertat de moviment durant el

setge de la ciutat poc compatible amb 1' empresonament de Jeremías

(Jer. 38, 28).

Si ais dessús dits inconvenients hom afegeix encara els arguments

trets de la diferéncia d'estil i de llenguatge deis poemes entre ells i

respecte a Jeremías, i de la dependéncia que presenten en relació amb

d'altres passatges de la Biblia (Lm. 1, 1 i Is. 47, 8-9; 54, 4;

Lm. 3, 30 i Is. 53, 6; Lm. 2, 4 i Ez. 24, 16, 21, 25; Lm. 4,

11 i Ez. 5, 13; 6, 12; 13, 15; Lm. 3, 6 i Ps. 143, 3; Lm. 3,

24 i Ps. 119, 57), no semblaría lógic de pensar que 1' opinió del

traductor grec, expressada a la nota introductoria més amunt esmen-

lisme commovedor. Ara bé, tocant al primer punt sabem per la Biblia que els qui s' escaparen amb el rei

durant la nit foren només uns pocs fidels de Sedecias (cf. Jer. 52, 7-8), i tocant a 1' altre, Jer. 28, 4 i Ez. 1, 2;

2I
> 3 I_ 37 fan veure que no tot el poblé era tan entusiasta de Sedecias com caldria deduir del nostre passatge.

En aqüestes condicions, com es podrá saber que Fautor parla a 4, 17 en nom del poblé, puix que res en el

text no indica la més mínima distinció entre el dit passatge i la seva continuado?

de la diferencia

d'estil i de llen-

guatge.
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tada, és, si més no, poc fundada? L' examen crític de les peces, no

suggeriria més aviat 1' atribució d' elles a mans diferents de la de Jeremias

i a époques també diferents?

D^a probable En 1' ordrc cronológic, Lm. 2 i 4 haurien estat les primeres ; Lm. 5

la darrera, com darrer és el lloc que ocupa. Lm. 2 i 4 serien de pocCIÓ

posició.

posteriors a la ruina de Jerusalem, potser de per allá l'any 580. Vin-

dria després Lm. 1, que podria datar de poc després de l'any 538

aproximadament. Per la raó esmentada més amunt, Lm.
3 pertanye-

ria a una época posterior al retorn deis exiliats, pero que no és fácil

de precisar gaire més. Lm. 5 seria anterior a l'any 164 a. C, en

qué tingué lloc la rededicació del temple de Jerusalem profanat.

Lioc de ia com- El lloc de composició seria la Judea, potser una localitat no llunyana

de Jerusalem, si no Jerusalem mateixa. La presentació vivida de 1' escena

de destret suggereix la preséncia actual de i' escriptor a 1' indret on

tingueren lloc les miséries.
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LAMENTACIÓ I

n
1 Com seu sola la ciutat udnaidwou-

nombrosa en gent,

s' ha tornat com una vídua

la gran entre els gentils,

la princesa entre les metrópolis

s' ha fet tributaria !

Lam. I. Es divideix en dues parts principáis. A la primera parla el poeta (vv. i-ii);

a la segona, Sion (vv. 12-22), pero no d'una manera exclusiva, puix que ais vv. 9 i 11

Sion és introduida bruscament adre<;ant-se a Iahué, mentre que al v. 17 el poeta la interromp

per parlar d' ella a la tercera persona. El tema no és desenrotllat pas d'una manera massa

estricta, sinó que 1' autor torna i retorna més d'una vegada sobre el mateix pensament. La

descripció, encara, s' ocupa més de les condicions de després de la ruina de Jerusalem (cf. notes),

que de les condicions del temps de la destrucció mateixa. Aqüestes circumstáncies, unides a

algún altre indici que farem remarcar al seu lloc corresponent, farien pensar que la Lamen-

tació havia estat composta en un temps que la ciutat de Jerusalem havia estat repoblada al-

menys parcialment, i en vista a la celebració pública d' una cerimónia que commemorava la

catástrofe de l'any 587 (cf. Zac. 7, 3-7). Semblant carácter «oficial » podría explicar la seva

coliocació a la capcalera de la petita coliecció, davant altres peces cronológicament anteriors.

Malgrat que presentí alguns versets bellíssims, 1' elegía és considerada, en general, com infe-

rior, sota el punt de vista literari, a les deis caps. 2 i 4. Es distingeix, encara, d' aqüestes

darreres per l'émfasi sobre els pecats no simplement els de les generacions passades sinó

també els deis temps de Fautor, i peí desig més violent de venjan^a contra els enemics.

L'ordre en les lletres de l'alfabet és també un poc diferent, puix que V precedeix B, mentre

que ais caps. 2 i 4 és el contrari. Simptomáticament no són esmentats per res en tota 1' ele-

gía els nabís o profetes.

1. Com, fórmula introductoria habitual en les lamentacions fúnebres. Compareu Lm. 2, 1;

4, 1; Is. r, 21; Jer. 48, 17. — Sola, abandonada, deserta en oposició a nombrosa en gent.

— Nombrosa en gent, populosa. La població de Jerusalem no podia ésser massa considerable,

car els caldeus no en deportaren més que 832 habitants, segons Jer. 52, 29. Encara que

hom tingui en compte els qui havien estat executats peí rei de Babilonia, els morts durant

el setge, els tránsfugues, els guerrers fugits amb Sedecias i la gent de baixa condició que ro-

mangué al país, és sempre difícil d' arribar al que en diem avui día una gran ciutat. — Vídua,

símbol de feblesa i desempar. — Gran entre els gentils, una potencia entre les grans poten-

cies d'aleshores. Es una hipérbole poética justificada per l'amor patri, igual que la comparació

següent. — Entre les metrópolis, del mateix rang que les grans ciutats, com és ara Babilonia,

Tir, etc. El significat del mot hebreu rrWlí? no és ben ciar. A 1 Re. 20, 14 ss. sembla

designar els districtes administratius en qué estava dividit el reialme. A la literatura posterior

és emprat generalment en relació a les satrapies perses. Cap d'aquests sentits no s'adiu al

ALEPH.

1 Quomodo sedet sola civitas

plena populo :

facta est quasi vidua

domina Gentium :

princeps provinciarum

facta est sub tributo.
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inconsolable i ¡n- a 2 Fortament plora a la nit
consolada. • 11 * * I

a * i i i

i ses llagnmes li inunden les galti

no n'hi ha cap que la consoli

de tots els qui l'amaven,

tots els seus amics l'han traída,

se li han tornat enemics.

infelicitat de ju- 3
3 Ha emigrat Judá per la miseria

i gran servitud,

ella habita entre els gentils,

no troba repós,

tots els seus perseguidors 1' atrapen

en els congostos.

Tristesa de sion. *7
4
Els camins de Sion están de dol,

sense qui vingui a les festes,

totes les seves portes són desolades,

sangloten els seus sacerdots,

context. Lóhr, basant-se en els Targums, suggereix la traducció (grans) ciutats, metrópolis,

que resulta molt més apropiada.

2. A la nit, quan el silenci de 1' exterior fa més aguda la sensació de solitud. — Tots

els qui l'amaven... amics, els aliats, especialment els pobles ve'ins (cf. Jer. 27, 3) i l'Egipte

(Lm. 4, 17; Jer. 37, 5 ss.). Sobre 1' exultado d'Edom per la ruina de Jerusalem, cf. Lm.

4, 21-22; per l'hostilitat d'Ammon, cf. Jer. 40, 14; Ez. 25, 3-7.

3. Ha emigrat. No sembla pas que aHudeixi a les deportacions portades a cap pels caldeus,

sinó més aviat a l'exili voluntan que s' imposaren aquells que, restats al país, trabaren el

jou babilónic intolerable i se n' anaren a les nacions paganes deis voltants per tal de sostreu-

re-s'hi (cf. Jer. 40, n ;
caps. 42-43). Pero Judá ni allá no trobá repós. Sense seguretat perso-

nal, els seus perseguidors s' aprontaren de la seva feblesa i del seu destret per a oprimir-lo.

4. Els camins que menaven a Sion están de dol, deserts. Han cessat els pelegrinatges

que els recomen i els cants alegres que hi ressonaven (cf. Ps. 122). —A les festes, les festes

principáis de l'any litúrgic hebreu. Hom no organitzava més aqüestes grans manifestacions de la

pietat nacional. Per aixó, els sacerdots gemen i les donzelles están afligides. La menció de les

donzelles és deguda probablement a la part preponderant que jugaven en les danses que tenien

lloc en ocasió de les festes (cf. Jt. 21, 21; Jer. 31, 13), i que els donaven una nota gentil

i idíHica. Pero, la ciutat no está deserta (v. 1)? No han partit les donzelles en captivitat

(v. 18), i els sacerdots no han mort de fam a la ciutat (v. 19)? Si els uns i les altres ex-

terioritzen -els participis de 1' hebreu teñen valor de presentí -llur dolor per la catástrofe,

no vol dir que, al moment de la composició de 1' elegía, tornava a haver a Jerusalem

sacerdots i verges? Fins i tot sembla que el verset suposi que els tais elements de la pobla-

do representaven 1' escena d' una manera plástica, que recordada un poc les lamentacions deis

jueus d' avui dia al mur deis plors el divendres cap al tard. — Les seves portes, on, a Orient,

la vida social es manifesta més intensa (Jer. 14, 2).

es,

BETH.
2 Plorans ploravit in nocte,

et lacrymae eius in maxil-

lis eius :

non est qui consolctur eam
ex ómnibus charis eius :

omnes amici eius spreverunt

eam,

et facti sunt ei inimici.

GHIMEL.
3 Migravit ludas propter af-

flictionem,

et multitudinem servitutis:

habitavit inter gentes,

nec invenit réquiem

:

omnes persecutores eius ap-

prehenderunt eam
inter angustias.

DALETH.
4 Viae Sion lugent

eo quod non sint qui ve-

niant ad sollemnitatem

:

omnes portae eiusdestructae:

sacerdotes eius gementes:
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virgines eius squalidae,

et ipsa oppressa amaritu-

dine.

HE.
5 Facti sunt hostes eius in

capite,

inimici eius locupletati sunt:

quia Dominus locutus est

super eam
propter multitudinem ini-

quitatum eius :

parvuli eius ducti sunt in

captivitatem

ante faciem tribulantis.

VAU.
6 Et egressus est a filia Sion

omnis decor eius

:

facti sunt principes eius velut

arietes

non invenientes pascua

:

et abierunt absque fortitudine

ante faciem subsequentis.

les seves verges están afligides

i ella - amargant li és

!

n
5 Han esdevingut cap els seus adversaos,

triomfen els seus enemics,

per tal com Iahué 1' ha afligida

pels seus grans crims,

els seus infants han partit captius

davant 1' adversan.

\
6

1 ha sortit de la filia de Sion

tota la seva esplendor :

han estat els seus princeps com ' moltons

'

que no troben pastura

i se n'han anat sense forces

davant el perseguidor.

Raó de tal triste-

sa.

La sort deis caps.

5. Han esdevingut cap, ocupen la posició preeminent que hauria correspost ais jueus (cf. Dt.

28, 13 i 44; Lm. 5, 8; Bar. 2, 5), són els amos i senyors de la patria jueva humiliada per

Déu en cástig deis seus molts pecats. L' origen diví del cástig és el pensament teológic que

amb tanta insistencia retorna en les Lamentacions i els imprimeix de preferencia llur carácter

religiós. — Els seus infants... Podría referir-se a les deportacions deis jueus pels caldeus.

Els infants serien esmentats en particular per la major compassió que inspirava llur sort. Pero

el v. 3 s. i altres passatges indicarien que és més aviat qüestió de les males condicions de

la ciutat i del poblé després de la catástrofe, que no pas deis horrors del setge i de les miséries

de la deportació. Per aixó semblaría que aquest estic s'ha d' entendre no de la deportació

deis infants, sinó del fet que els pares es veien obligats per la miseria a vendré llurs filis

com esclaus (cf. els vv. 11 i 19; Ne. 5, 1 ss.). Fora que es tractés d'un tret convencional,

o també d'una deportació d' infants jueus, de la qual no s' hauria conservat cap altre record.

Tanmateix, la darrera suposició no convindria gaire amb el context.

6. Ens transporta ais temps en connexió immediata amb la catástrofe de Jerusalem.

L' esplendor que sortí de Sion es refereix ais « princeps » (=oficials de govern) que hagueren

d' abandonar la ciutat per anar en captivitat. Privada d' aquesta « esplendor » ( compareu Lm.

4,7), Sion restá sense esclat, com entenebrida (cf. Lm. 2, 1 ).— 'Moltons'. Així amb G i

V, en lloc de cérvols de TM ( es tracta d' una simple diferencia de puntuació de les mateixes

consonants). Moltons és una designació que s'adiu més ais princeps que no pas cérvols, i

de fet és usada constantment en aquest sentit o en un de semblant. Que no troben pastura

és també més apropiat parlant de moltons. Deis cérvols, hom s' esperaría que es digués que no

troben aigua (cf. Jer. 14, 5; Ps. 42, 2). — Perseguidor sería sinónim d' adversan (v. 5).

Pero la llicó massorética resulta suspecta, car els moltons no són perseguits. Potser el text

portava primitivament *)T[rt, V atabuixador, 1' amador (cf. Lm. 5, 5). Els caps de la nació

haurien anat cap a 1' exili, empesos contínuament per 1' estranger qui els obligava a caminar

endavant malgrat llur fatiga i extenuació, igual que si fossin un ramat de moltons (aUusió

probable a Jer. 52, 7 ss. ) que hom havia capturat en una rátzia (cf. Bar. 4, 26).

14 La Biblia, vol. XV-II
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Records tristos. t
7 Es recordá Jerusalem

deis dics de la seva miseria i abandó, de tots

els sais trcsors que existien des deis dics antics,

quan el seu poblé queia per la má de 1' adversan,

i no tenia qui socorregués

;

ho veieren els adversaris, es rigueren

de la seva ruina.

Causa de tanta n
miséria.

Greument ha pecat Jerusalem,

per aixb ha esdevingut 'un menstru',

tots els qui l'honraven, la menyspreen,

perqué han vist la seva nuesa

;

també ella está sanglotant

i es gira enrera

!

NotoHetat de u a
9 La seva sutzura és ais seus róssecs,

no es recordá de la seva darreria

ZAIN.
7 Recordata est lerusalem

dierum afflictionis suae,

et praevaricationis

omnium desiderabilium suo-

rum,
quae habuerat a diebus

antiquis,

cum caderet populus eius in

manu hostili,

et non esset auxiliator

:

viderunt eam hostes,

et deriserunt sabbata eius.

HETH.
8 Peccatum peccavit lerusa-

lem,

propterea instabilis facta

est

:

omnes.qui glorificabanteam,

spreverunt illam,

quia viderunt ignominiam
eius

:

ipsa autem gemens
conversa est retrorsum.

TETH.
9 Sordes eius in pedibus eius,

nec recordata est finis sui:

7. Es recorda. Per tant, la catástrofe pertany ja al passat, puix que és objecte de recorda-

do. La memoria que n'era feta, no es referiría a una commemoració solemne que era cele-

brada (cf. el v. 4) a Jerusalem, possiblement a l'esplanada del temple (cf. el v. io)per tal com
hi assistien els sacerdots ? — Jerusalem, la dona simbólica deis vv. 1-2. — Deis dies de la seva

miséria, el temps en qué totes aqüestes calamitats caigueren sobre ella. — Abandó. El sentit

del mot hebreu no és ben segur. El tornem a trobar solament a 3, 19, i a Is. 58, 7 on és usat

en 1' accepció concreta de gent serise casa o sostre. — De tots els seus tresors és considerat ge-

neralment pels crítics com una glossa que cal suprimir. El vers i el sentit 1' exclouen. Quan
el seu etc. va amb dies de la seva miseria i abandó, quan el seu poblé queia etc. La glossa sem-

bla introdu'ida per tal de fer ressaltar millor el contrast entre la sort amarga que ha tocat a

Jerusalem, i la seva gloria antiga. Pels seus tresors, cf. els vv. 10 i 1 1 ; 2, 4 i 2, 17. — Ruina.

El mot hebreu no és usat més que ací en tota la Biblia, pero és de formació regular. Les Versions

sembla que han llegit les mateixes consonants, pero amb puntuació diferent : G mansió (el

códex Alexandrí transmigrado), V dissabtes. La millor variant és la de Sir capolament, ruina.

8. Per aixd. Potser una interpolació. El vers resulta massa llarg. — ' Un menstru', objecte

de summa impuresa legal (cf. Lv. 15, 19), equival a sutzura repugnant (cf. Is. 64, 5).

Llegir rni (cf. el v. 17). — La seva nuesa, eufemisme per vergonyes. La metáfora dona la

raó del menyspreu que ha caigut sobre Jerusalem. Els antics amics han pogut contemplar

les miséries més repugnants del poblé jueu, comparat a una esclava o dona pública que ha

estat obligada a ensenyar les seves parts sexuals. A la Biblia, un acte semblant és sempre

sinónim de gran abjecció (cf. Is. 47, 3 ; Jer. 13, 26; Ez. 16, 37; Os. 2, 5; Na. 3, 5 etc.).

— Es gira enrera, gemegant i humiliada del seu estat, aparta la cara de vergonya perqué

no la vegin.

9. La seva sulfura... La impuresa de Jerusalem (cf. el v. 8) és visible sobre els seus

mateixos vestits o róssecs (cf. Jer. 2, 34; 13, 22). — De la seva darreria, mentre pecava no

es recordá de la fi que aixó tindria: el cástig terrible deis seus pecats (cf. Dt. 32, 29; Is. 47,
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deposita est vehementer,
j davalía d' una manera prodigiosa,

non habens consolatorem: .
1

..

vide Domine afflictionem nO te qui la COnSOll.

meam,
quoniam erectus est ini-

micus.

Veges, Iahué, la meva miséria,

car s' altiva Tenerme.

'OManumsu?mmisithostis *

10
L' adversan ha desplegatla seva má

^¡¡¡¿í
adomniadesiderabiliaeius: sobre tOtS els SeUS treSOrS,

quia vidit Gentes , , , M
ingressas sanctuarium su- SI, ella ha VISt COm els gentllS

um
- entraven al seu santuari,

de quibus praeceperas me „ . . .

intrarent aquells de qui havies manat que no entressin

in ecclesiam tuam.
a ]a t£ya eSglésia !

CAPH.
n Omnis populus eius ge- 3

11 Tot el seu poblé sanglota, Ei poMea&mat.

mens, ,

et quaerens panem: Va en Cerca Oc pa,

dederunt pretiosa quaeque nom barata els seus joiells amb menja
pro cibo .

ad refocillandam animam. per retornar 1 anima.

7). — Veges, Iahué... és com un crit suplicant que s' escapa del cor de la dona simbólica,

mentre el poeta está descrivint la seva dissort. Compareu el v. n. Iahué ha de considerar

que 1' enemic s' altiva, fa l'home, que s'ensuperbeix. Ensuperbint-se peí triomf sobre Jerusalem,

l'enemic s'ensuperbeix contra Iahué (cf. Jer. 48, 26, 42). Remarqueu la poca connexió en-

tre les dues meitats deis dos primers hemistiquis.

10. Tots els seus tresors, els tresors del temple (cf. Jer. 52, 17 ss.). La presa i espoliació

del santuari de Iahué era un crim que el Senyor havia de venjar, car anava contra ell mateix.

I l'ultratge contra la santedat del temple era tant més sentit, que havia estat comes per

gentils, ais quals estava prohibit de penetrar al recinte sagrat (cf. Ez. 44, 7). Al temple hero-

diá, hom havia coliocat una inscripció en grec, amonestant els no-jueus, sota pena de mort,

de no passar la barrera que marcava el límit de l'atri deis gentils. Compareu Act. 21, 28-29.

Peí que fa al present verset és digna de notar-se la designació «santuari», lloc sagrat, com
si ja no existís la « casa » de Iahué. La destrucció própiament dita del temple és passada en

silenci a la nostra lamentació. — Havies manat. Es digne de notar-se la introducció brusca

de la segona persona adrecant-se a Iahué. El manament de no permetre l'admissió deis gen-

tils dins l'«església» de Iahué sembla referir-se a Dt. 23, 2-3. En el qual supósit hauria es-

tat feta extensiva ais no-jueus en general una prohibició que visava originalment uns pocs

i determinats pobles i persones. I el mot qahal, que designava própiament 1' assemblea o con-

gregado religiosa deis jueus, Y éxxArjoía deis grecs (per aixó l'havem traduít amb V per

« església » ), hauria estat usat més aviat en el sentit de : lloc de reunió de T assemblea o

congregado deis jueus, sinónim de « santuari » del nostre mateix verset. De manera que es

reflectirien ací les condicions reals deis jueus de després de l'exili de Babilonia, reunits una

altra vegada a Palestina, on formaven, més que una nació política, una simple comunitat

religiosa amb el temple o la seva esplanada com centre d' aplec (cf. el v. 4). Amb 1' ex-

clusió deis gentils del « qahal » de Iahué, és a dir, de l' assemblea religiosa=poble jueu, el

Senyor havia manat que els no-jueus no entressin al seu « qahal »=santuari, en el qual es

reunía el dit poble=assemblea deis primers temps de la restauració.

11. Els seus joiells. Les preciositats del temple havien estat pillades per l' adversan. Les
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Veges, Iahué, i esguarda

com sóc d' envilida.

vide Domine et considera,

quoniam facta sum vilis.

LAMED.
impioracióde b

12 'O vosaltres ' tots que passcu peí camí,
condol.

2 O vos omnes, qui transi-

quoniam vindemiavit me

ut locutus est Dominus

attendite, et videte

si est dolor sicut dolor meus:

in die irae furoris sui.

tis per viam,

deis particulars, com joiells etc., anaren també a parar a les mans d'ell, car un hom es veia

precisat a desfer-se n per tal de poder portar un mos de pa a la boca i no morir de fam.

El verset aHudeix probablement a les condicions del país després de la ruina de Jerusalem,

més aviat que a les condicions de la ciutat durant el setge. Durant el darrer no hi havia

comunicació entre els assetjants i els assetjats.

12. 'O vosaltres'. La llicó de TM «no a vosaltres ! » (=que no us passi pas aixó!) no

dona sentit i és métricament sobrecarregada. El darrer inconvenient s' aplicaría també a les lli-

$ons de G i V «ai !» o «o vosaltres», siguí el que es vulgui llur tenor primitiu exacte. Malgrat

aixó, nosaltres havem adoptat la traducció de V, perqué la métrica sola no és una raó de-

cisiva en aquests poemes, i també perqué és prácticament impossible de trobar una solució

completament satisfactoria. Si no perqué no es veuria com havien pogut sortir d' un text tan

corrent les complicades llicons de TM i de les Versions, hom seria temptat de llegir simple-

ment aneu ( tots els qui passeu peí camí ), conjectura que oferiria el doble avantatge

de donar satisfacció a les liéis de la métrica i de conservar el lamedh que és exigit per la

forma abecedária de la peca. Tal com el dona la Vulgata, el dístic és molt conegut per Tus

que en fa la litúrgia sagrada ( Ofici de la Mare de Déu deis Dolors i Ofici del Dissabte Sant).

Per l'expressió que indica un dolor sense comparació, vegeu Lm. 2, 13; Dn. 9, 12. — Que

passeu peí camí. Aixó correspondria a la situació histórica del poblé jueu després de la captivi-

tat, quan la «nació» estava gairebé redu'ida a la sola ciutat de Jerusalem. Prop de 1' empla-

cament antic de la capital de Judá passava el camí que conduia cap al Négeb i enllá. Més

lluny cap a la plana corría la «vía maris», lloc de tránsit per ais qui baixaven a Egipte, o

de 1' Egipte volien traslladar-se a Siria per via de térra. Si no es tracta d' un simple procedi-

ment retóric, els vianants interpellats serien de preferéncia els estrangers que passaven, més

o menys indiferents a la sort de Judá, peí primer camí, i es dirigien a una altra meta que

no era Sion. Per aixó es podría parlar de gent que passava peí camí prop de la ciutat San-

ta, malgrat que s' hagi dit al v. 4 que els camins de Sion estaven deserts : els transeünts

que es trobaven a mancar, segons el darrer verset esmentat, eren solament els jueus fidels

que en altre temps acudien alegres a les festes religioses del Judaisme. —'M'ha afligit'.

Així amb G i Sir. A TM manca el pronom de primera persona. El dolor de Jerusalem és

immens, perqué és Déu el qui colpeix (cf. Jer. 30, 15). Aquesta explicació teológica és

alió que dona més importancia a la queixa. — De 1' ardor podria semblar secundan (cf. Lm.

2, 1
;
pero vegeu també Lm. 2, 3 ), per tal com la métrica resulta sobrecarregada. Pero la

frase ja está consagrada (cf. Is. 13, 13; Jer. 4, 26; 12, 13 etc.). El desastre de Judá és la rea-

lització d'una amenaca que Iahué havia pronunciat anteriorment, irritat pels pecats del seu

poblé.
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MEM.
13 De excelso misit ignem in

ossibus meis,

et erudivit me

:

expandit rete pedibus meis,

convertit me retrorsum :

posuit me desolatam,

tota die moerore confe-

ctam.

NUN.
14 Vigilavit iugum iniquita-

tum mearum

:

in manu eius

convolutae sunt, et imposi-

tae eolio meo

:

infirmata est virtus mea

:

dedit me Dominus in manu,

de qua non potero surgere.

SAMECH
15 Abstulit omnes magníficos

meos
Dominus de medio mei

:

vocavit adversum me tempus,

ut contereret electos meos:

»
13 De 1' altura ha enviat un foc,

ais ossos me 'l'ha calat ',

ha desplegat una xarxa ais meus peus,

m'ha fet tornar enrera,

m' ha posat desolada,

sofrent tot el dia.

1
14

S' ha vetllat ' sobre ' els meus crims,

per má d'ell s' entrellacen,

han pujat al meu coll ' com un jou

'

que ha flectit la meva forca,

el Senyor m'ha lliurat 'en llur má',

no puc aixecar-me.

d
16 Ha reprovat tots els meus campions

el Senyor enmig de mi,

ha proclamat contra mi una festa

per rompre els meus joves,

Mode del cástig.

Reconeixement

del seu autor.

El desastre, obra

personal de Déu.

13. Amb unes metáfores no sempre prou clares es descriu ara la manera com Iahué «afligí»

Jerusalem. —De l'altura, des de la seva habitació del cel (cf. Ps. 18, 17; 102, 20 etc. ), Déu

ha enviat un «foc» fins al més íntim de la dona simbólica. « Foc » és un símbol de dolor que

consumeix. Es referiría la metáfora a alguna febre violenta o epidémica (cf. Jb. 30, 30; Ps.

102, 4), que s'hauria declarat entre el poblé? En tot cas no sembla pas que el passatge es

refereixi a Jer. 20, 9, on es parla d'un foc incontenible. En el cas present es tracta d'un

cástig sever. — 'L'ha calat'. Es segons G. TM diu «i l'ha trepitjat» o «dominat» (?); Vi
«m'ha instru'ít». — Una xarxa o filat. La imatge és freqüent a la Biblia (cf. Os. 5, 1; 7, 12;

Ez. 12, 13; 17, 20; 19, 8; Ps. 9, 16; 31, 5 etc.). — Tornar enrera. Hom s' esperaría més aviat

m'ha agajat o una cosa semblant, per tal com els filats no són parats per fer recular. En aquest

supósit, seria més natural de parlar d'una barrera. Potser l'hemistiqui s'ha de considerar com
independent del precedent. — Desolada. Una gran desolació acompanyada d'un dolor opriment

ha estat l'efecte del foc devorador i de la xarxa que ha embolicat els seus peus per sempre.

14. 'Sobre'. Amb G llegim bv. Amb la puntuació massorética, el mot significaría jou.

El nifal s'ha vetllat que precedeix, ha estat interpretat per G i V amb valor de qal ha vetllat.

El sentit no varia. — Per má d'ell, de Iahué. G ha llegit en la nieva má. Pero, per raó del

que es diu a continuado del pujament deis crims o infidelitats a manera de jou sobre el coll

de la culpable, la lli^ó massorética sembla preferible. — ' Com un jou'. Amb Budde inserim

b'y. La seva desaparició s' explica fácilment per la semblanza del mot amb el precedent i se-

güent. — 'En llur má'. Amb el crític suara esmentat llegim DT3. TM diu en mans de, sense

especificar de qui o de qué. En aquest verset es confessa primer les própies iniquitats i es

reconeix el cástig diví. Després es repeteix el concepte d' abandó i miséria en qué es troba

la malaurada. Les iniquitats están com entrellagades per la má de Déu, i pesen tremenda-

ment sobre el coll de la culpable com una mena de jou.

15. Ha proclamat... El Senyor ha cridat els enemics de Sion com a una festa, en qué els
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El motiu del des-

consol.

un cup ha trepitjat el Senyor

per la verge filia de Judá

!

V
lü Per aqüestes coses jo ploro,

el meu ull el meu ull davalía amb aigua,

perqué és lluny de mi qui em consoli,

qui em retorni 1' ánima

;

els meus filis han esdevingut desolats,

car preval 1'enemic.

b
17 Desplega Sion les seves mans

:

no té qui la consoli

!

Iahué ha manat sobre Jacob

:

« Els ve'ins seus, advcrsaris d' ell ! »

Ha esdevingut Jerusalem

un menstru entre ells

!

Crida a la com- 3
18

JuSt éS kllUé,
passió deis po- 1 11 11
bles . car a la seva boca he estat rebel.

Abjecció impa-

rella.

torcular calcavit Dominus
virgini filiae luda.

AIN.
10 Idcirco ego plorans,

et oculus meus deducens

aquas

:

quia longe factus est a me
consolator,

convertens animam meam:
facti sunt filii mei perditi,

quoniam invaluit inimicus.

PHE.
17 Expandit Sion manus suas,

non est qui consoletur eam:

mandavit Dominus adver-

sum Iacob

in circuitu eius hostes eius:

facta est Ierusalem

quasi polluta menstruis Ín-

ter eos.

SADE.
18 Iustus est Dominus,

quia os eius ad iracundi-

am provocavi.

guerrers d' ella havien d'ésser sacrificáis (cf. Sof. 1, 7; Is. 13, 3; Jer. 46, 10; Ez. 39, 17).

En el convit no mancará pas el vi, car el Senyor ha trepitjat ra'íms humans en el seu cup:

el vi será la sang deis filis de Judá en general, no solament de Sion, car és ella qui parla.

Sobre la imatge del cup, cf. Is. 63, 1-6, del qual sembla dependre el present passatge.

16. Per aqüestes coses, per alió que s'ha dit ais vv. 13-15. — El meu ull ha estat repetit

per dittografia. Manca en alguns manuscrits hebreus i en totes les Versions. Sobre el pensa-

ment, cf. Jer. 9, 17; 14, 17.

17. Parla el poeta. — Desplega. Sion estén les seves mans en demanda de socors (cf.

Jer. 2, 36; 4, 3 1 ; Is. 1, 15). — Jacob. Designació del poblé jueu, freqüent sobretot ais temps

postexílics. Ací és, aparentment, usat com sinónim de Sion i Jerusalem. Després de la cap-

tivitat, la ciutat Santa era considerada cada vegada més com el símbol i centre de la nació.

Aixó resultava més exacte ais primers temps de la restauració, quan el poblé es redu'fa prác-

ticament ais pocs habitants de Jerusalem i deis seus voltants immediats. — Adversaris d' ell,

cf. el v. 2. Es efecte d'una disposició divina, si tots els pobles d'a l'entorn s'han declarat con-

tra Judá. Pero aixó no exclou que hi hagués influ'ít una certa rancúnia que hauria covat en

els cors, com s'ha vist en molts altres casos de temps posteriors. Car no és pas per res, si

els jueus són malvistos gairebé pertot arreu del món. — Un menstru, cf. el v. 9. Els enemics

de Sion miren Jerusalem ( = poblé jueu) amb una repugnáncia extrema, com un hom
(un jueu fidel) mira i s' aparta d'una cosa legalment impura. No és ciar si 1' aversió deis

pobles ve'ins contra Judá es refereix a un fet passat, o bé a l'hostilitat que li manifestaven

al present, la qual hauria estat análoga a la que coneixem per al temps de Nehemias. En tot

cas, s' ha de remarcar que no es diu res deis babilonis que havien estat els veritables « ad-

versaris» de Jacob llavors de la destrucció de Jerusalem i de la deportació del poblé.

18. Sion reconeix que el cástig ha estat ben merescut. — Just, irreprotxable en la seva
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audite obsecro universi po-

puli,

et videte dolorem meum:
virgines meae, et iuvenes mei

abierunt in captivitatem.

COPH.
19 Vocavi amicos meos,

et ipsi deceperunt me

:

sacerdotes mei, et senes mei

in urbe consumpti sunt

:

quia quaesierunt cibum sibi

ut refocillarent animara

RES.
2U Vide Domine quoniam tri-

bulor,

conturbatus est venter me-

us :

subversum est cor meum in

memetipsa,

quoniam amaritudine ple-

na sum.

Escolteu, au ! tots^els pobles,

i vegeu el meu dolor

:

les meves verges i els meus fadrins

han anat en captivitat

!

19
p
w He clamat ais qui m'amaven:

ells m' han enganyat

!

Els meus sacerdots i els meus ancians

a la ciutat han expirat,

car es cercaren de menjar, per retornar llur anima,
1

pero no en trobaren '

.

Decepció.

20 Veges, Iahué, car tinc destret,

les meves entranyes bullen,

s' ha trastornat el meu cor dintre meu :
-

car he estat ben rebel !
-

Pregiria.

conducta envers Israel. — A la seva boca, ais seus manaments, pero potser en referencia es-

pecial a les predicacions deis profetes, que eren la boca de Iahué (cf. Jer. 15,19). — Escol-

ten. Adrecant-se a les nacions com abans ho havia fet ais passants (v. 12), Sion fa una cri-

da a la compassió deis pobles, malgrat la poca simpatía que li havien manifestat; 1' amargor

del seu orbament, no els mourá a pietat ? L' apostrofe ais pobles -altres que els veins-ene-

mics del v. 17?- sembla purament retórica. — En captivitat. Es refereix probablement a la

deportació a Babilonia. No resta, amb tot, exclós que pugui fer aHusió a la venda deis joves

i de les donzelles com esclaus (cf. el v. 5).

19. Pels dos primers hemistiquis, cf. el v. 2, conforme al qual s' hauria d' interpretar

«els qui m'amaven» deis aliats de la darrera guerra. El nostre passatge posaria en relleu el

desengany amarg per la confianca que immerescudament havia estat posada en ells, pero

sense que s'invoqui la venjanca divina sobre semblants «amants». El retorn deis mateixos

conceptes del v. 2 resulta, amb tot, estrany després de la crida a la compassió deis pobles

ve'ins, del v. 18. Per aixó, alguns (Nótscher) veuen en els «amants» els directors del po-

blé jueu, no massa religiosos. Bé que un tal sentit no sigui impossible (cf. Jer. 22, 20 i 22;

vegeu, pero, allá les notes), seria, tanmateix, curios que la metáfora hagués estat usada en

sentit divers a pocs versets de distáncia. — Sacerdots... ancians, les autoritats religioses i ci-

vils després de la ruina del reialme. — ' Perd no en trobaren '
. Es donat per G i Sir junta-

ment amb per retornar llur ánima. Un deis dos incisos és métricament superflu, probable-

ment el darrer, que no és més que la repetició acomodada de l'hemistiqui quart del v. ri.

A TM, la causa de la mort deis sacerdots i ancians restaría incerta. Segons G i Sir haurien

mort de fam, no de pesta o per insidies de P adversan. Del present passatge, combinat amb

el v. 11, hom podria pensar que, després de la catástrofe de Jerusalem, la fam es féu sentir

fortament ádhuc en els estaments superiors de la població. En aquest supósit, el passatge ja

no seria una simple repetició de la idea del v. n, puix que ara s' especifiquen els afamats.

20. Entranyes, seu deis afectes. Compareu Jer. 4, 19. L'hemistiqui torna a aparéixer

idéntic a Lm. 2, 11. — He estat ben rebel. Es una mena de paréntesi, on Sion reconeix inci-
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per defora orba de filis 1' espasa,

per dins és com la mort

!

Desig de venjan-
21 Han oit que jo estic sanglotant,

no tinc qui em consoli,

Humiliació deis

enemics!

tots els meus enemics han oit el meu mal,

es gauben perqué tu ho has fet

:

' fes' venir el dia que has proclamat,

perqué esdevinguin com jo

!

n
22 Que vingui tota llur maldat davant de tu,

i procura per a ells

com alió que has procurat per a mi

per tots els meus crims,

puix que els meus sanglots són grans

i el meu cor és sofrent.

foris interficit gladius,

et domi mors similis est.

SIN.
21 Audierunt quia ingemisco

ego,

et non est qui consoletur

me

:

omnes inimici mei audierunt

malum meum
laetati sunt, quoniam tu

fecisti

:

adduxisti diem consolationis,

et fient símiles mei.

THAU.
22 Ingrediatur omne malum

eorum coram te

:

et vindemia eos

sicut vindemiasti me
propter omnes iniquitates

meas

:

multi enim gemitus mei,

et cor meum moerens.

dentalment la seva culpabilitat. — Com la mort, que s'hauria d'entendre en sentit de: pesta,

mort per la pesta. Mentre 1' espasa fa estralls a 1' exterior de la ciutat, a 1' interior d' ella és

com si s'hagués desencadenat una pesta, de tants com en moren de fam. La partícula com

és, pero, suspecta. Potser el text és alterat. S' aHudiria a les angoixes de durant el setge de

Jerusalem pels caldeus, o bé a un altre fet actual? Si els camins de Sion estaven deserts de

jueus que acudissin a les festes (v. 4), es veien, en canvi, freqüentats per estrangers que no

eren necessáriament enemics (v. 12). L' estic podría ésser una imitació de Jer. 14, 18 (cf.

Dt. 32, 25 ; Ez. 7, 15; Lm. 2, 21 ).

21. Han oit. El subjecte és meus enemics de més avall o, potser millor, i'indeterminat

hom (ha oit). G ha llegit l'imperatiu plural « o'iu » ; Sir el singular «escolta». — 'Fes'.

Amb Sir llegim 1' imperatiu, en lloc del perfet has fet venir de TM, el qual, a més de la

métrica irregular, presenta un cert desordre en el sentit, que s' evita amb la simple correcció

proposada. La satisfacció maligna deis adversaris excita en Sion el desig de venjanca. Aquest

és més desenvolupat al verset següent, on es dona la motivació d' ordre moral ( llur maldat),

que justificará la vinguda del dia del cástig, anunciat peí Senyor en altres ocasions. En 1' óptica

de Fautor sagrat, el «dia de Iahué » ha d' ésser desastrós per ais gentils, d' acord amb la

concepció popular que Amos (Am. 5, 18 ; cf. Sof. 1, 14) havia ja combatut tan enérgicament,

pero que havia prevalgut després de l'exili. La vinguda del cástig divi havia d' igualar la sort

deis pobles en la desgrácia. Pero segurament que el poeta confiava que Israel en sortiria sal-

vat (cf. Jer. 30, 7) i positivament beneficiat.

22. Davant de tu, com una peca d'acusació, ten-la present i, com a jutge just, aplica 'ls la

mateixa sanció que a mi. Israel és ara sol a gemegar sota el cástig de les seves iniquitats.

I aquest «privilegi» 1' humilla i el vexa. Peí desig de veure els enemics castigáis, compareu

Dt. 32, 41 ; Ps. 58,7-12; 137, 7-9 ; Jer. 18, 21-23.
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LAMENTACIÓ II

ALEPH.
1 Quomodo obtexit caligine

in furore suo Dominus
filiam Sion :

proiecit de cáelo in terram

inclytam Israel,

et non est recordatus sca-

belli pedum suorum

in die furoris sui.

BETH.
2 Praecipitavit Dominus, nec

pepercit,

omnia speciosa Iacob :

destruxit in furore suo

munitiones virginis luda,

«
1 Com ennuvola, en la seva ira,

el Senyor la filia de Sion :

ha llancat del cel a térra

la magnificéncia d' Israel,

1 no s'ha recordat del seu escambell deis peus

el dia de la seva ira.

2
2
El Senyor ha engolit sense plányer

els estatges tots de Jacob,

ha demolit en el seu furor

els forts de la filia de Judá,

El desastre de la

capital,

de la regió.

Lam. II. Es divideix també en dues parts principáis: vv. i-io i vv. 11-22. La primera

es pot subdividir en altres dues: a) vv. 1-5, alió que Israel=Judá en general ha hagut de

patir de la part de Iahué; b) vv. 6-10, les desventures particulars de Jerusalem i de la seva

població. A la segona part (vv. 11-22), 1' autor descriu primer els seus propis sentiments

davant els mals de Jerusalem (vv. 11-13), mals deis quals assenyala com principáis responsables

els falsos profetes (v. 14), després els sentiments deis vianants en contemplar esbalaíts les

ruines de la gran ciutat (v. 1 5 ), i finalment els deis enemics de Sion (vv. 16-17). A con~

tinuació, 1' autor aconsella Sion de clamar a Iahué (vv. 18-19), consell que ella segueix

(vv. 20-22). D'aquest simple resum es veu ciar que alió que ocupa principalment 1' autor és

el caire polític de la catástrofe. Peí sentiment vivid d' aquesta catástrofe de qué está animada,

la pega revela sense dubte el testimoni ocular, i no sembla pas que hagi pogut ésser escrita

gaire més tard de l'any 587.

1. Ennuvola, obscureix com amb un núvol dens, símbol de destrucció i sofriment. — La

magnificéncia d' Israel podria designar la posició elevada del poblé d' Israel en relació ais altres

pobles, o bé el temple de Iahué (cf. Is. 64, 11)0, encara, Jerusalem, de la qual és qüestió

a Testic precedent. Potser aixó darrer és el més encertat, perqué del temple se 'n parla a conti-

nuació, com d'una cosa la preséncia de la qual a la ciutat Santa no ha estat prou per a

salvar-la o evitar-li la catástrofe. Del cel, al qual semblava tocar per la seva sublimitat, la

magnificéncia d' Israel ha estat llanada a térra, és a dir, profundament humiliada i lliurada

al menyspreu de les nacions. — Escambell deis peus, el temple de Jerusalem (cf. Is. 60, 13,

nota). La violéncia de la cólera ha estat tan forta que, cegat, per dir-ho aixl, per ella, el

Senyor no s'ha recordat tan sois que a Jerusalem hi tenia la seva casa santa. Tot ho ha

destru'it, com si no sabés el que es feia.

2. Ha engolit, hebraisme per ha destru'it, ha fet desaparéixer. Els «forts» eren les fortale-

ses escalonades ais diferents punts estratégics fins a les muralles de Jerusalem. Compareu,



2, 3-5 LAMENTACIONS 218

ha fet tocar a térra, ha profanat

' el seu rei ' i els seus princeps.

Tot lia estat Jes- a
3 Ha abatut en 1' ardor de la ' seva ' ira

tot corn d' Israel,

ha retirat enrera la seva destra

davant 1' enemic

i ha abrandat a Jacob un incendi

que devora a l'entorn.

carnkem dei s i
4 Ha tivat el seu are com un enemic,

joves.

s' ha drecat amb la seva destra com un adversan

i ha occit tot el que encisa 1' ull

a la tenda de la filia de Sion,

ha abocat com un foc la seva cólera

Doi generé. n
5
El Senyor ha estat com un enemic,

ha engolit Israel,

ha engolit tots els ' seus ' palaus,

ha destruit els seus forts,

i ha multiplicat a la filia de Judá

gemec i gemegor.

et deiecit in terram : polluit

regnum, et principes eius.

GHIMEL.
3 Confregit in ira furoris sui

orane cornu Israel

:

avertit retrorsum dexteram

suam
a facie inimici

:

et succendit in lacob quasi

ignem flammae
devorantis in gyro

:

DALETH.
4 Tetendit arcum suum quasi

inimicus,

firmavit dexteram suam
quasi hostis :

et occidit omne, quod pul-

chrum erat visu

in tabernáculo filiae Sion,

effudit quasi ignem indigna-

tionem suam.

HE.
5 Factus est Dominus velut

inimicus :

praecipitavit Israel,

praecipitavit omnia moenia

eius

:

dissipavit munitiones eius,

et replevit in filia luda

humiliatum et humiliatam.

encara, el v. 5. — 'El seu rei'. Així amb G. TM diu el reialme. Pero compareu el v. 9.

Certament que els verbs ha fet tocar (a térra) i ha profanat es comprendrien millor dits de

coses, que no pas de persones. Pero aleshores, per qué parlar de princeps o oficiáis de govern?

3. De la 'seva' ira. Així amb G i V. A TM manca el sufix possessiu. —
- Corn o ba-

nya, símbol de forca. Vol dir que Iahué ha fet Israel feble i indefens. — La seva destra, la

de Iahué. Enretirar la destra de davant 1' enemic equival a retirar a algú la protecció contra

els seus adversaos. — Un incendi, literalment «com foc una flama». «Com foc» podría ésser

una glossa, car sobrecarrega el vers. El Senyor desencadena entre el poblé la furia de la

guerra, que ha fet estralls arreu com un incendi que ho arrasa tot al seu pas.

4. S'ha drecat. G ha llegit l'hifil ha drecat (la seva destra). Pero, com que el vers resulta

llavors massa llarg, el millor és de conservar la lli<;ó de TM i de suprimir destra com afegitó

posterior. — El que encisa Y ull, els joves i donzelles de Sion. El Senyor no s'ha limitat a

1' hostilitat negativa del verset precedent, sinó que ha passat a 1' atac com un veritable ene-

mic. La seva ira s'ha desfogat contra la «tenda de la filia de Sion», és a dir, contra la po-

blado de Jerusalem. Les seves victimes més preades han estat els joves i donzelles de la

ciutat. — El darrer hemistiqui s'ha perdut.

5. Els 'seus' palaus. Llegim el sufix masculí, en lloc del femení de TM, car Israel és

masculí. — La filia de Juda designa ara tot el poblé, i no solament Jerusalem com la filia de

Sion del v. 4. El verset és quasi una repetició del v. 2.
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VAU.
6 Et dissipavit quasi hortum

tentorium suum,

demolitus est tabernacu-

lum suum :

oblivioni tradidit Dominus in

Sion

festivitatem, et sabbatum :

et in opprobrium, et in in-

dignationem furoris sui

regem, et sacerdotem.

ZAIN.
7 Repulit Dominus altare su-

um,
maledixit sanctificationi

suae

:

tradidit in manu inimici

muros turrium eius :

vocem dederunt in domo
Domini,

sicut in die sollemni.

HETH.
8 Cogitavit Dominus dissipare

murum filiae Sion :

tetendit funiculum suum, et

non avertit manum suam

a perditione :

luxitque antemurale, etmurus

pariter dissipatus est.

1
6

1 ha forcat com un jardí la seva tenda,

ha destruit el seu conveni,

Iahué ha fet oblidar a Sion

la festa i el sábat

i ha viltingut en 1' enfelloniment de la seva ira

el rei i el sacerdot.

t

7
El Senyor ha abominat el seu altar,

ha avorrit el seu santuari,

ha tancat en la má de 1' enemic

els murs deis seus palaus (?),

han fet esvalot a la casa de Iahué

com un dia de festa.

n
8 Iahué ha pensat de destruir

el mur de la filia de Sion,

ha tirat la Henea, no ha enretirat

la seva má d' engolir,

ha endolat 1' antemural i el mur,

alhora han llanguit.

Efectes de la

guerra al centre

nacional reli-

gión,

al temple,

a les muralles

de la ciutat.

6. Com un jardí. Semblaría recordar la devastado i ruina de la vinya d'Is. 5, 5 ss. La

11Í£Ó no és, amb tot, segura. G ha llegit com un cep, que no dona pas un sentit més satis-

factori. Alguns proposen de corregir: com un lladre (2353), en el qual supósit caldria traduir

I3fcy per tanca, i no per tenda. Pero el context afavoreix la darrera traducció, per tal com és

del temple que s'ocupa ara el poeta. Es preferible, per tant, de deixar el text tal com está,

malgrat la dificultat. — Rei i el sacerdot, els representants de les autoritats civil i religiosa,

les quals constitui'en la base inseparable de f Estat per raó de la constitució teocrática d' Israel.

7. Deis seus palaus. El text és dubtós, car palaus és emprat a la Biblia per a designar

els grans edificis de la ciutat, no les diferents construccions del temple, com seria el cas ara

puix que el verset s'ocupa del santuari de Iahué, igual que el verset precedent. A més, el

femení seus (d'ella) és difícil d' explicar, car santuari és masculí. Referir-ho a Sion, del v. 6,

és impossible per la distáncia. Finalment, tancar en la má de Venemic, lliurar al seu poder,

és dit de persones, i no de coses. Es probable, dones, que la lligó massorética ha resultat

d'una alteració del text. Si fos realment així, la corrupció dataria d'antic, puix que les Versions

ja han llegit la mateixa paraula de TM. — Han fet esvalot, els caldeus que destru'iren el temple,

com un dia de festa, aliusió interessant a l'aspecte bullicios que revestien les festes del

temple de Jerusalem. El passatge demostra que 1' autor estava familiaritzat amb el cuite del

santuari d'abans de la destrucció del reialme de Judá.

8. Ha tirat la Henea. La frase és emprada en sentit de construcció (cf. Zac. 1, 16), i en

el de demolició (cf. Is. 34, 11; 2 Re. 21, 13). Ací té la darrera accepció. L'obra de destruc-

ció ha estat planejada amb tota cura i executada d'una manera completa. — D' engolir, de

destruir (cf. el v. 2). — Ha endolat. Deis homes, l'expressió ha estat aplicada a les coses

personificades (cf. Lm. 1, 4; Jer. 14, 2).
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L' exili deis prin- Ü
cipals elements.

Dolor del poblé,

9
S' han enfonsat a térra les seves portes,

ha Jet pcrir i ha romput els seus barrots,

el seu rei i els seus princeps són entre els gentils

,

no hi ha més tora,

tampoc els seus nabís no troben

visions de Iahué.

11 10 Están asseguts a térra, callen

els vells de la filia de Sion,

han pujat pols sobre llur cap,

s' han cenyit de sacs,

acalen a térra llur cap

les verges de Jerusalem.

del poeta
11

Els meus ulls es consumeixen en llágrimes,

les meves entranyes bullen,

s' aboca a térra el meu fetge

peí rompiment de la filia del meu poblé,

quan defallien 1' infant i el nodrissó

a les places de la vila.

TETH.
9 Defixae sunt in térra portae

eius

:

perdidit, et contrivit vectes

eius

:

regem eius et principes eius

in Gentibus

:

non est lex,

et prophetae eius non inve-

nerunt

visionem a Domino.

IOD.
10 Sederunt in térra, conti-

cuerunt

senes filiae Sion

:

consperserunt ciñere capita

sua,

accincti sunt ciliciis,

abiecerunt in terram capita

sua
virgines Ierusalem.

CAPH.
11 Defecerunt prae lacrymis

oculi mei,

conturbata sunt viscera

mea

:

effusum est in térra iecur

meum
super contritione filiae po-

puli mei,

cum deficeret parvulus, et

lactens

in plateis oppidi.

9. Ha fet pcrir i sembla una simple variant o equivocació del verb següent. La métrica

l'exclou. Hom s'esperaria, encara, de llegir han perii o han estat romputs, de manera que

l'estic descrivís la situació actual, com la resta del verset, i no l'acció de Iahué, com és el

cas ara. — Els seu rei... Descriu la desolació en qué ha romas Sion. La idea és, que ni el

rei i princeps o oficiáis, ni els sacerdots i nabís no exerceixen més llurs activitats própies,

els primers perqué están en captivitat entre els gentils, els sacerdots per la cessació del cuite

públic i, potser també, per trobar-se en captivitat, i els nabís per no rebre més les comuni-

cacions divines. — Tora, la instrucció ritual o les direccions jurídiques que donaven els sacer-

dots a base de la Llei. Amb la destrucció del temple ja no hi ha qui demani torás. — Els

seus nabís no troben. D' aquesta frase semblaría deduir-se que existien encara profetes profes-

sionals, solament que no tenien més oracles per comunicar. Pero, en rigor, la cláusula podria

interpretar-se en el sentit que el poblé es veia privat d' aqüestes manifestacions del favor de

Iahué que eren les aparicions enmig d'ell de tais ministres del Senyor; en altres mots, que

així com no hi havia més rei a Sion, no hi havia tampoc més nabís.

10. Compareu la descripció semblant de Jer. 14, 2 ss. i Lm. r, 4. Respecte a la men-

ció deis vells i donzelles de Jerusalem (cf. el v. 21) s' haurien de fer les mateixes observa-

cions que a Lm. 1,4 (vegeu allá la nota).

11. El poeta descriu la seva propia angoixa davant els sofriments del poblé durant el

setge de Jerusalem, pero sobretot davant 1' espectacle llastimós deis infants que es morien de

fam i que en va demanaven de menjar a llurs mares. — El meu fetge, seu de l'emoció, igual

que les entranyes. L'expressió abocarse el fetge pot semblar estranya. Pero compareu l'altra

similar aboca el leu cor (v. 19). — Peí rompiment... com a Jer. 8, 21.
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LAMED.
12 Matribus suis dixerunt

:

Ubi est triticum et vinum?

cum deficerent quasi vulne-

ran

in plateis civitatis :

cum exhalarent animas suas

in sinu matrum suarum.

MEM.
13 Cui comparabo te? vel cui

assimilabo te

filia Ierusalem?

cui exaequabo te, et conso-

labor te

virgo filia Sion?

magna est enim velut mare

contritio tua

:

quis medebitur tui?

NUN.
14 Prophetae tui viderunt tibi

falsa, et stulta,

nec aperiebant iniquitatem

tuam,

ut te ad poenitentiam pro-

vocarent

:

viderunt autem tibi assum-

ptiones

falsas, et eiectiones.

SAMECH.
15 Plauserunt super te ma-

nibus

omnes transeúntes per vi-

am

:

b
12 A llurs mares, ells deien :

« On és el blat i el vi ? »

quan defallien com enferrissats

a les places de la ciutat,

quan s' abocava llur ánima

al si de llurs mares!

0
13 Qué et 'compararé', qué assimilaré a tu,

la filia de Jerusalem ?

Qué igualaré a tu per consolar-te,

verge filia de Sion?

Car és gran com la mar el teu rompiment,

qui podría guarir-te?

j
14

Els teus nabís han percebut per a tu

vanitat i fadesa,

1 no han denunciat la teva iniquitat

per fer canviar la teva sort,

han percebut per a tu oracles

de vanitat i bandejaments.

d
15 Baten sobre tu els palmells

tots els qui passen peí camí,

per la trista sort

deis infantons.

Apóstroie a la

ciutatraalaurada.

Responsabilitat

deis nabís.

Estupor deis vi-

anants.

12. I el vi. Que els infants demanin pa quan s' están morint de fam, es compren, pero que

criatures de pit demanin vi resulta un poc singular. No seria impossible que i el vi -Sir afegeix

encara i l'oli- hagués estat inserit més tard. — Quan s' abocava llur anima, en morir o, potser

millor, en desmaiar-se ais bracos de llurs mares que estrenyen contra llur pit el eos exhauste de

la criatura amada. Sembla que 1' autor dramatitza un poc, com en el cas del canibalisme (4, 10).

13. Et 'compararé'. Amb V llegim í|1*l?K (cf. Is. 40, 18; Ps. 89, 7). TM diu que et

testimoniaré. L' autor sagrat voldria trobar un altre exemple de desventura semblant al de Sion,

per consolar-la, perqué la conhortés un poc de saber que no és sola en la desgracia, que altres

han sofert tant com ella. Malauradament, el seu desastre és incommensurable, i res no hi ha

que se li assembli. Sobre el sentiment de no sentir-se sol en la desgracia, cf. Ez. 31, 16; 32, 31.

14. Per fer canviar la teva sort. Si els nabís haguessin denunciat els pecats de llurs com-

patriotes, la sort del poblé hauria pogut ésser tota altra, car amb la penitencia i conversió

al Senyor hauria pogut evitar-se la catástrofe. Pero, en comptes de complir els deures d'un

ver enviat de Iahué, aquests exaltáis patrioters véren visions de vanitat i bandejaments, proferien

oracles falsos, no provinents de Iahué, i que portaven al bandejament o exili del poblé, per

tal com el confirmaven en els seus pecats i mala conducta, pecats i mala conducta que aca-

bada Iahué per castigar amb 1' exili. Bandejaments equival, dones, a: causes de bandejament.

Sobre els carrees fets ais nabís, compareu Jer. 23, 9 ss.

15. Actitud d' esbala'íment i de burla deis vianants (cf. Lm. 1, 12) en aturar-se a con-
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xiulen i mouen llur cap

per la filia de Jerusalem

:

«És aquesta la ciutat que en

bellesa,

el goig de tota la térra?»

deten la perfecta

joi. deis ene- &
10 Esbalandren per tu llur boca

mies. . .

tots els teus enemics,

xiulen i escarritxen de dents,

diuen : « L' havem engolida,

sí, aquest és el dia que esperávem,

ja el tenim, el veiem!»

Tot fou obra de

Déu.

17 Iahué ha fet alió que havia rumiat,

ha efectuat el seu dir

que havia manat des de dies antics

:

ha demolit sense plányer

!

Ha alegrat sobre tu l'enemic,

ha exaltat el corn deis teus adversaris.

invitado ajem- s
18

' Clama del teu cor' al Senyor,
salem a plorar

' verge ' filia de Sion,

sibilaverunt, et moverunt ca-

put suum
super filian: Ierusalem :

Haeccine est urbs, dicentes,

perfecti decoris,

gaudium universae terrae?

PHE.
lc Aperuerunt super te os

suum
omnes inimici tui

:

sibilaverunt, et fremuerunt

dentibus,

et dixerunt: Devorabimus:

en ista est dies, quam ex-

pectabamus :

invenimus, vidimus.

AIN.
17 Fecit Dominus quae cogi-

tavit,

complevit sermonem su-

um,
quem praeceperat a diebus

antiquis :

destruxit, et non pepercit,

et laetificavit super te ini-

micum,
et exaltavit cornu hostium

tuorum.

SADE.
18 Clamavit cor eorum ad

Dominum
super muros filiae Sion

:

templar la ruina de Jerusalem. — La ciutat que en deien és probablement una glossa, car el

vers está sobrecarregat. Amb la supressió, l'estic guanya en bellesa i for^a. Els viatgers que

passen davant les ruines de la ciutat fan ressaltar el canvi profund que ha experimentat Je-

rusalem, vantada un temps pels jueus com una meravella del món (cf. Ps. 48, 3; Ez. 16, 14).

16. Actitud d'odi i de joia vindicativa deis enemics. — Ja el tenim... és una mena de

cant de triomf (cf. Ps. 35,21 i 25; 137,7). La satisfacció deis enemics és ara completa. Fi-

nalment poden contemplar la plena realització de llur desig contra Sion. A diferencia d' alió

que passa a 1, 21, el poeta no manifesta ara cap sentiment de venjan<;a contra semblant joia ma-

ligna. Es limita a recordar que tot ha estat obra de Déu, el qual havia proferit 1' amenaza

des de temps antics (v. 17.).

17. El seu dir, que destruiría Jerusalem si s'obstinava en el mal. Es l'amenaca proferida

sovint per Jeremías i els profetes que el precediren. Pero, amb l'incís que havia manat des

de dies antics, 1' autor sembla referir-se principalment a Lv. 26, 14 ss. i, potser, a Dt. 28,

15 ss. — El corn, cf. el v. 3. Per la métrica, seria millor si el text portés simplement el seu

corn, el de l'enemic. Potser adversaris és afegitó de copistes. La joia i predomini momenta-

ni de l'enemic entren igualment en els decrets divins (cf. Ps. 30, 2; 38, 17.

18. 'Clama del teu cor'. El text ha sofert, com ho reconeixen generalment els crítics.

Literalment diu clama llur cor al Senyor, mur de la filia de Sion. Pero, a qui es referiria el

pronom llur? Resulta, encara, molt estrany que el mur hagi de fer davallar com un torrent

les llágrimes. Per evitar aquests inconvenients, hom ha proposat diverses correccions. La
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Deduc quasi torrentem la-

crymas

per diem, et noctem

:

non des réquiem tibi

ñeque taceat pupilla oculi

tui.

COPH.
19 Consurge, lauda in nocte

in principio vigiliarum :

effunde sicut aquam cor tuum
ante conspectum Domini:

leva ad eum manus tuas

pro anima parvulorum tu-

orum,

qui defecerunt in fame

in capite omnium com-
pitorum.

RES.
20 Vide Domine, et considera

quem vindemiaveris ita

:

ergone comedent mulieres

fructum suum,
párvulos ad mensuram pal-

mae ?

si occiditur in sanctuario Do-
mini

sacerdos, et propheta?

SIN.
21 Iacuerunt in térra foris

puer, et senex

:

fes davallar, com un torrent, les llágrimes

de dia i de nit,

no et donis treva a tu mateixa,

no et reposi la nina de 1' ull

!

p
19 Lleva 't, esgaripa a la nit,

al cap de les vetlles,

aboca com aigua el teu cor

davant la fac del Senyor,

aixeca vers ell les teves palmes

per 1' ánima deis teus infants, que defaüeixen

de fam al cap de tots cls carrcrs.

i
20 Veges, Iahué, i esguarda -

qui has tractat així

!

Han de menjar-se les dones llur fruit,

els infants que gombolden ?

S' ha d' occir al santuari del Senyor

el sacerdot i el nabí?

& 21
Jeuen a la térra deis carrers

el jove i el vell,

i penedir-se sin-

cerament.

Coses esborro-

nadores.

Severitatdelcás-

tig divi.

més senzilla sembla encara la suggerida per Ewald '¡J?^ ^V.^, clama del leu cor, completada

amb la d'Houbigant n^ri2, verge, en lloc de mur. Llavors el text s'acorda molt bé amb alió

que segueix.

19. Al cap de les vetlles, deis tres períodes en qué els israelites dividien la nit. Més tard

adoptaren el costum roma, segons el qual la nit era dividida en quatre vetlles (cf. Mt. 14,

25). En sentir el crit deis guardes de nit al principi de cada vetlla, Sion ha de despertar-se

a les realitats de la vida, recordar la seva miséria i pregar el Senyor. Solament després d'aixó

podrá tornar a dormir com vencuda per l'esgotament, no que hagi de passar tota la nit in-

somne, perqué altrament no es parlaría d'aixecar-se al comencament de cada vetlla. — Que

defaüeixen... repeteix la idea del v. 11, i al peu de la lletra l'hemistiqui quart de Lm. 4, I.

La métrica ho exclou. Infants que precedeix, es refereix, no a les criatures de qui s'ha parlat

ais vv. 11 i 12, sinó més aviat a tots els filis de Sion, i la situació general reflectida és,

probablement, la de després de la destrucció de la ciutat, i no la de durant el setge com
suposa la glossa.

20. En resposta a la invitació del verset precedent, Sion prega Iahué o, més ben dit, el

reconvé dolcament peí que ha fet. — Que gombolden. El mot hebreu no ocorre més que ací,

com el verb corresponent del v. 22. La reí de qué deriva denota, en general, les cures ma-

ternes pels infants. W. von Soden el posa en relació amb 1' aecádie tuppu, criar (cf. Oríen-

talia, 1947, pág. 77). Compareu 4,10.

21. Continua la descripció de la matanca acomplida a Sion sense distinció d' edat ni de sexe.
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L'estrall fou

complet.

les meves verges i els meus fadrins

han caigut d' espasa :

has occit el dia de la teva ira,

has degollat sense plányer!

n
22 Has cridat, com un dia de festa,

els meus terrors a l'entorn,

i no hi ha hagut, el dia de la ira de Iahué,

escápol ni estalvi.

Els qui jo havia gomboldat i pujat,

els ha acabats el meu enemic.

virgines meae, et luvenes mei

ceciderunt in gladio :

interfecisti in die furoris tui

:

percussisti, nec misertus es.

THAU.
22 Vocasti quasi ad diem sol-

lemnem,
qui terrerent me de cir-

cuitu,

et non fuit in die furoris

Domini

qui effugeret, et relinque-

retur

:

quos educavi, et enutrivi,

inimicus meus consum-

psit eos.

Compareu les paraules de Jer. 6, n (cf. Jer. 14, 16 etc. ). El cástig ha estat implacable, sense

pietat (cf. el v. 17).

22. Terrors a l'entorn, la fam i la guerra que havien d' acabar amb Jerusalem. Iahué els

ha convocáis a la capital com a una festa o sacrifici del qual ningú no ha escapat. Alguns,

seguint G, prefereixen traduir """lUa per habitacions, llogarrets, en lloc de terrors. En aquest

cas, la idea seria, que els habitants deis voltants de Jerusalem havien estat convocats a la

capital, i així llur sort segellada, de manera que cap no en sobrevisqué. Pero la comparació

amb la frase característica de Jeremías terror a l'entorn (cf. Jer. 6, 25; 20, 3, 10; 46, 5;

49, 29) afavoreix més aviat la traducció que havem donat. De més, com nota Budde, Sion

es lamenta simplement, en el darrer estic, de la pérdua deis seus propis habitants. Finalment,

Tttl3 significa própiament sojorn o lloc de sojorn a V estranger, no simplement habitado, llogarret

siguí on sigui. I les habitacions o poblets deis districtes al voltant de Jerusalem no són pas,

certament, a Y estranger. — Dia de la ira de Iahué. Adrecant-se a Iahué, sembla que hauria

de dir : el dia de la teva ira, co que seria també millor per a la métrica.
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LAMENTACIO III

ALEPH.
•Egovirvidenspaupertatem * ' J° SÓC V h°me ha vÍSt la miséria Exp.osió de d„-

meam I J 1 r
lor del poeta.

invirgaindignationiseius. sota la verga del seu furor.

Lam. III. Consta d'una part predominantment parenética (vv. 25-51), enquadrada per dues

altres de carácter individual sobre els sofriments de 1' autor, pero considerat sens dubte com

a símbol de la comunitat a la qual va destinada la pega (vv.1-24 i 52-66). La part parené-

tica es subdivideix en altres tres: a) una parénesi general (25-39); b) aplicació a Judá

(vv. 40-47); c) simpatía del poeta pels dolors del seu poblé (vv. 48-51). L'esquema és un

poc diferent de l'esquema deis altres capítols, puix que ara són totes les tres línies del grup

alfabétic que comencen amb la mateixa lletra, i no solament la primera com és el cas ais caps.

1, 2 i 4. Les exigéncies de tal procediment són, sens dubte, responsables en part de la inferio-

ritat literaria de la nostra composició respecte a les altres, i de la manca de lligam lógic que a

vegades s' observa entre les diferents línies d'un mateix grup. La connexió entre les diferents

parts no és tampoc sempre ben clara (cf. el pas del v. 51 al v. 52). Hom ha pensat si no

es tractaria de peces independents juxtaposades. Pero la lamentació es pot considerar molt bé

com una unitat, on conflueixen diversos generes literaris. La data de composició s'ha de de-

terminar sobretot a base de tres particularitats reveladores : a) la intrusió de motius de savie-

sa (vv. 25-39) en les lamentacions individuáis, co que caracteritza les pregáries tardanes (cf.

Ps. 25, 12 ss.
; 39, 6 ss.

; 62, 9-11); b) la no-menció de Jerusalem i de la seva ruina;

c) 1' abséncia de tota aHusió al temple de Iahué, silenci que resultaria inexplicable si el san-

tuari estigués en ruines o tan solament « desolat » (cf. Lm. 5, 18). La presencia deis vv.

40-51 explica suficientment que hom hagi reunit el nostre poema a les altres Lamentacions

per la mateixa fmalitat de litúrgia nacional.

vv. 1-24. L' orant descriu els seus sofriments, i se 'n queixa a Déu. Hom podría sentir-se

temptat de cercar la causa de les tribulacions internes del poeta en la catástrofe nacional de

Judá (vv. 40-47). Pero la descripció del dolor presenta uns trets tan individuáis, que no

sembla pas que hagi pogut ésser provocat per res més, que per un mal ben personal. Es, per

tant, el seu cas personal que expressaria própiament 1' autor sagrat en aquest lúgubre solilo-

qui. La secció, que és tota en la primera persona del singular, té no poques afinitats amb

el llibre de Job. La forma monologada és a la manera de Jeremias (cf. Jer. 20, 18), qo que

havia fet pensar a molts que la pega era del profeta d'Anatot, el qual hi hauria desfogat

el seu sentiment per la ruina de Jerusalem.

1 . Comenca amb algunes afirmacions generáis sobre la vida, plena de sofriments, de 1' au-

tor (vv. 1-3). — Jo sóc. Remarqui 's 1' abséncia d' ehha=com, característic de les lamenta-

cions. — Que ha vist, que ha experimentat miseria, en quant ha estat colpit per Iahué en la seva

cólera. Podria estranyar que Iahué no sigui anomenat fins al v. 18. La cosa no és amb tot

impossible, tractant-se d'un cántic religiós en qué Iahué está contínuament present a la ment

de 1' autor. Remarqueu, encara, que l'ús del pronom es limita a la descripció deprimida de

15 La Biblia, vol. XV-II



3, 2-6 LAMENTACIONS 226

« 2 A mi ha conduit i ha fet anar

en la tcnebra i no-llum.

k 3 Contra mi sol torna, gira

la seva má tot el dia

!

ALEPH.
2 Me minavit, et adduxit

in tenebras, et non in lu-

cem.

3 Tantum in me vertit, et

convertit

manum suam tota die.

BETH.

ALEPH.

Kl sen martiri. ^ 4 Ha desfet la meva carn i la meva pell,

ha romput els meus ossos.

Vetustam fecit pellem me-
am, et carnem meam,
contrivit ossa mea.

BETH.
^ 5 Ha bastit prop de mi i ha encerclat

amb túixec i afany.

6 jEdificavit in gyro meo, et

circumdedit me

BETH.
B In tenebrosis coüocavit me,

quasi mortuos sempiter-

nos.

felle, et labore.

^ 6 M'ha fet habitar en llocs tenebrosos

com els morts de segles.

les miséries viscudes sota la verga de Iahué i la súplica humil que segueix, i que, tan bon

punt 1' autor comenta a parlar de la bondat i misericordia del Senyor, el pronom és abandonat

per l'ús del nom mateix. No és aixó volgut, com si el nom de Iahué no hagués d'anar

unit, per dir-ho així, més que amb la idea de bondat i de misericordia? Al llibre de Job

ocorre també sovint que el nom de Iahué no és tampoc esmentat explícitament. — Furor,

cf. Ps. 2, 9. Després de «furor», G afegeix «contra mi», que podría ésser primitiu.

2. A mi és dit amb émfasi, i per aixó está al comencament. — Tenebra, simbol d'infe-

licitat, igual que el següent no-llum, sinónim de tenebra = caréncia de llum (cf. Jb. 12, 25;

Am. 5, 18). La vida de 1' orant s' ha distingit per les penes i tribulacions extraordináries que

ha hagut de passar (cf. Is. 9, 1; Jer. 2, 6).

3. El suplici de 1' autor no ha estat un cástig únic, sinó que es repeteix contínuament,

durant tot el dia (cf. Jb. 3, 26). El seu mal no el deixa mai en repós.

4. Ha desfet, com un vestit vell que cau a bocins. Amb aquest verset 1' autor comenca

la descripció detallada de la seva miseria amb imatges, algunes bastant convencionals, que es

troben també a Job i al llibre deis Salms. El martiri a qué s'aHudeix ara es refereix, a Jb.

19, 19; 30, 16-18, a una vera malaltia física; en el present passatge té probablement un sen-

tit metafóric, encara que no resta del tot exclós el sentit literal.

5 . El sentit sembla que sigui, que Iahué ha bastit entorn de 1' autor com un mur que l' em-

presona, mur que era fet de túixec i fatics (cf. el v. 7). La combinació de túixec i afany és,

pero, sorprenent. Estranya també que no siguin especificats els objectes deis verbs « bastir » i

« encerclar ». Semblants anomalies, agreujades per la circumstáncia que el verset expressaria

el mateix pensament del v. 7, fan pensar que el text no estigui alterat. De fet, G porta :

«ha bastit sobre mi i ha circumdat el meu cap i ha sostingut». Aquesta lli^ó suggereix la

restitució de un jou ( cf. el v. 27) davant ^P, caigut per haplografia (cf. Lm. 5, 5 ), i la

lectura V>$hT\ *Vft&"\, el meu cap de fatiga, en lloc de: «amb túixec i afany» (cf. el v. 19).

Llavors el verset estaría més en consonancia amb el v. 4: després del dany infligit a la carn

i ossos (v. 4), es parlaría tot naturalment del mal causat a la part més noble del eos huma

que és el cap. La traducció seria en aquest supósit : « Ha construit un jou sobre mi i ha en-

voltat el meu cap de fatiga». L'ús del verb «bastir» o «construir» s' explicaría per les exi-

géncies del sistema abecedari.

6. Es torna a trobar a Ps. 143, 3. El poeta compara la seva sort malaurada a la deis

morts de segles o - altra traducció possible - deis morís per sempre. En el primer cas es suposaria,
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GHIMEL.
7 Circumaedificavit adversum

me, ut non egrediar

:

aggravavit compedem me-
um.

GHIMEL.
8 Sed et cum clamavero, et

rogavero,

exclusit orationem meara.

GHIMEL.
9 Conclusit vias meas lapidi-

bus quadris,

semitas meas subvertit.

DALETH.
10 Ursus insidians factus est

mihi

:

leo in absconditis.

DALETH.
11 Semitas meas subvertit, et

confregit me

:

posuit me desolatam.

DALETH.
12 Tetendit arcum suum, et

posuit me
quasi signum ad sagittam.

7 Ha barrat entorn de mi perqué no surti,

ha afeixugat les meves cadenes.

8 També si clamo i demano auxili,

sufoca el meu prec.

9 Ha barrat els meus camins amb carreus,

ha torcat les meves sendes.

10 Era per mi un ós en aguait,

un lleó en emboscada.
11 Ha embardissat els meus camins, i m'ha

esgarrinxat,

m' ha posat fet un horror.

12 Ha tivat el seu are, i m'ha plantat

com un fitó per a les fletxes.

El seu empreso-

nament.

Conducta de Dcu

envers elt.

potser, que els morts de l'antigor habiten al xeol en regions particularment tenebroses i, per

tant, tristes; en l'altre, es significada l'estat desesperat, sense que s'albiri la possibilitat de

tornar a condicions millors. La primera interpretació sembla la més probable, car el poeta

demostra més avall que ell creu poder tornar a un estat millor, grácies a la bondat del cel.

Més ; la dita interpretació seria segura si la llicó original hagués portat, tal com es troba en

un manuscrit, 2, entre, en comptes de 3, com. «Entre els morts de segles » seria simplement

sinónim de «llocs tenebrosos», designació figurada del xeol o regió deis morts (cf. Jb. io,

21-22). El paralielisme afavoreix aquesta llicó.

7. Cf. Jb. 19, 8. Tornant al reialme deis vius, 1' autor descriu metafóricament la pér-

dua de la llibertat; el seu camí ha estat barrat, i els seus moviments es veien, encara,

obstaculats per feixugues cadenes. Era com un pres recios en una presó, retingut per una

cadena pesant o cep (cf. Jer. 20, 2).

8. Cf. Jb. 30, 20. Es plany que Déu no volia escoltar les seves pregáries. Sobre la manera

de sufocar o obstruir el pas a la pregada, cf. el v. 44. L'orant d' alguns salms (Ps. 22, 3;

88,15) es lamenta també del silenci diví davant les seves pregáries.

9. Cf. Jb. 30, 13. Déu li havia barrat el camí recte, bo, i l'havia obligat així a anar

per petites sendes perdedores.

10. Vol dir probablement que, seguint les sendes perdedores de qué ha parlat al v. 9,

el poeta havia anat a caure a les urpes deis animáis de presa. Déu s'ha comportat envers

ell com un lleó en aguait, sempre prompte a atacar i a fer mal a les seves victimes. La

metáfora de 1' ós és nova, i probablement deguda a les exigéncies del cant abecedari (<w=
dob en hebreu). La Biblia no fa, altrament, cap aHusió a l'ós en aguait. Solament parla al-

guna vegada de la ferocitat de 1' óssa privada deis seus petits ( cf . 2 Sam. 17, 8; Pr. 17, 12).

11. Embardissat, fet espinos. Prenem el verb hebreu com denominatiu de VD, espina o

bardissa. La traducció ordinária «ha desviat » repetida la idea del v. 9. Les fortes esgarrinxa-

des (metafóriques) que havia rebut, han desfigurat talment 1' autor, que no se '1 reconeixia. El

primer hemistiqui sona a G: fm') «ha perseguit que fugia i m'ha aturat». Quin era el te-

nor exacte de 1' original?
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Menyspreu del H
públic.

n

n

13 Ha clavat ais meus ronyons...

els filis del seu buirac.
14 He esdevingut la riota de tot el meu poblé,

llur caneó tot el dia.

15 M'ha sadollat d' amargantors

m'ha amarat de donzell.
Replevit me amaritudini-

bus,

inebriavit me absynthio.

HE.
Misit in renibus meis
filias pharetrae suae.

16
1 ha fet cruixir les meves dents amb reble,

m' ha ajupit a la cendra.
17

1 has privat la pau a la meva ánima,

he oblidat la benananca.
18

1 he dit : Ha perit el meu avenir

i la meva esperanca de la part de Iahué.

VAU.

poeta.

Gran aflicció del Et fregit ad numerum den-

tes meos,
cibavit me ciñere.

VAU.

1

Et repulsa est a pace ani-

ma mea,
oblitus sum bonorum.

VAU.
Et dixi : Periit finis meus,
et spes mea a Domino.

12-13. Cf. Jb. 16, 12-13. — Els filis ¿eí seu buirac, les sagetes (c{. Jb. 41, 20). Des-

prés de ronyons ha d'afegir-se probablement V^3, els seus trels, sinónim de «filis del buirac».

14. Cf. Jer. 20, 7-8; Jb. 30, 9. — Tot el meu poblé. Molts manuscrits porten D"1 »!?,

pobles (cf. el v. 45) en lloc del singular el meu poblé. Si, com creiem, és un individu qui parla,

i en el seu nom propi, no en el de la collectivitat, la llicó de TM és indiscutiblement la bona.

El plural «pobles» és simplement una correcció savia que interpreta d' Israel Phome del v.

1. Segons la mentalitat antiga deis hebreus(cf. Jb. 4, 7 ; 8, 4 ss. etc.), 1' individu que era

castigat tan cruelment com acaba de dir P autor, havia d' ésser un gran pecador i per aixó

digne de menyspreu. D' ací que tot el poblé fes burla d' ell (cf. Ps. 44, 14 ; 69, 12-13).
—Llur caneó de befa, l'objecte preferit de llurs comentaris sarcástics.

15. Cf. Jb. 9, 18; Jer. 9, 15. — Amargantors. El mot es torna a trobar només a Ex. 12,

8; Nom. 9, n per a designar les herbes amargues que hom havia de menjar al sopar de

l'anyell pasqual. Les difamacions i mostres de menyspreu (v. 14) juntament amb els altres

dolors esmentats eren peí pobre autor com herbes amargues i donzell.

16. Reble. El sentit és, que Iahué li féu trencar les dents obligant-lo a menjar reble.

Pero no és ciar si reble ha d' entendre's de pedretes barrejades amb el pa, o bé de pedrés

en lloc de pa (Mt. 7, 9). Comsevulla, la frase no sembla pas que sigui res més que una

expressió poética de maltractaments patits, com les amargantors i el donzell del v. 15. —
M'ha ajupit. G i V porten «m'ha fet menjar», m'ha nodrit de cendra, que quadra més bé

amb el context i s'autoritza de Ps. 102, 10.

17. Has privat. Sorprén la introducció inesperada de la segona persona en aquesta des-

cripció, quan fins ara no s' havia emprat més que la tercera, i és, encara, a la tercera persona

que P autor continua parlant de Iahué. G ha llegit la tercera ha privat; V i Sir ha estat

privada (de la pau la meva ánima), que resultaría més natural. Amb tot, la correcció no s' im-

posa, car no és aquest Púnic cas en la pega d'un canvi brusc semblant (cf. els vv. 23 i 42).

— La pan... La conseqüéncia del seu patir havia estat la pérdua de la pau i del record

mateix d' alió que és benestar i felicitat.

18. Una altra conseqüéncia del seu sofriment era, que li apareixia com impossible de

poder esperar res més de Iahué i de poder gloriar-se d'ell, per tal com era Ell mateix qui

li havia procurat tots els mals que Paclaparaven.
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zain. t
19

' El record' de la meva miséria i abandó semiment d' es-

19 Recordare paupertatis, et
, , . perada.

transgressionis meae, eS donzell 1 tllixec
;

absynthii, et fellis. .

zain. t
- ü Prou se n recorda i es replega

20 Memoria memor ero, et . . .
, .

tabescet sobre mi la meva anima.
in me anima mea. « 91 a • i r • •

1

zain. T Aixo íaig revenir al meu cor,
21 Haecrecolensincordemeo, • .

ideo sperabo. per aixo tinc esperances :

HETH.
22 Misericordiae Domini quia •» t">T">i.f J t L • c >i ^^t
non sumus consumpti:

n xils íavors de lahue, car no s han esgotat ,
MotiUS .

qUÍ

^e
n

rad0n
d

es

fe

eius

Unt ^ Cal" 110 S
'

hal1 aCabat leS SeVeS mercés -

ísvt • ,,-,

HE
7
H

' n 23 Son noves cada matí,
83 Novi diluculo,

multa est fides tua. és gran la teva fidelitat.
HETH

24 Pars mea Dominus, dixit n 24 «El meu lot és Iahué», diu la meva ánima,
anima mea : . , .,

propterea expectabo eum. per aixo espero en ell.

19. Cf. 1, 7. — 'El record'. TM pot traduir-se recorda 't (imperatiu) o el recordar (infi-

nitiu, cf. Pr. 17, 26). En el primer cas, hom s' esperaría que el segon hemistiqui fos unit

amb el que precedeix per la copulativa i que, a semblanza de meva miséria i abatido, els mots

donzell i túixec portessin també el sufix possessiu meu, car altrament, qué voldria dir : recorda 't

del donzell i del túixec? De més, la demanda d'auxili que representaría llavors aquest verset,

és poc comprensible abans del v. 22, on 1' autor comenta a recogitar per primera vegada

que Iahué és misericordiós. Per aixó creiem que s'ha d' adoptar la segona traducció, o millor

puntuar amb Budde i altres "I3í> el record. Compareu, encara, el verset que segueix.

20. El record continuat deis seus mals el deixa cada vegada més aclaparat. Per aixó era

per ell un turment que li amargava i entuixegava la vida. La consideració de les seves tribu-

lacions feia que 1' ánima es replegués sobre ella mateixa. Pero després sorgeix súbitament a

a un moviment d' esperanza (v. 21), en reflexionar sobre la benignitat divina (vv. 22-23J. La

mentalitat antiga considerava tant més imminent la intervenció protectora de Déu, com més

gran era l'angoixa en qué un hom es trobava (cf. Ps. 42, 6 i 12; 43, 5 ; 147, 2 ss.)

21. De les profunditats del seu desesper i de les seves miséries descrites fins ací, 1' autor

sagrat s' eleva ara amb confianza vers Iahué, el misericordiós. El record d'Ell és Fúnic que

aporta al poeta un poc de llum en els abismes en qué es troba, i l'únic que dissipá la

tristesa de qué es sentía aclaparat. — Aixó es refereix ais vv. 22-23.

22. No 's'han esgotat'. Amb Targ i Sir llegir la tercera persona plural (cf. 1' hemistiqui

següent). TM porta una forma dubtosa de la primera plural (cf. V quia non sumus consumpti).

— El segon hemistiqui és massa llarg métricament. Vegeu la nota al v. 23.

23. El primer hemistiqui és massa curt. Probablement les seves mercés del v. 22, que

allá sobrecarrega el vers, pertanyia al principi al nostre verset, com suggereix Budde : les

seves mercés són noves cada matí. — La teva fidelitat. Sobre el pas brusc a la segona persona,

cf. els vv. 17 i 42. La fe introntollable en les promeses divines és alió que sosté 1' esperan-

za del pacient. Els vv. 22-23 s°n absents de G, potser per descuit del traductor.

24. El meu lot. Compareu Ps. 16, 5; 73, 26, etc. Déu és la part o porció de tot Is-

raelita. D'Ell pot i deu esperar-ho tot, encara que es trobi en la trista condició de Job.

Aixó vol dir que Déu no és el perseguidor inexorable que podria semblar si hom prenia

massa a la lletra les metáfores deis vv. 1-18.
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Avantatges de la

submissió al vo-

!er diví,

que lia d'ésser

ben humil.

Car Déu és mi-

sericordiós,

& 25 Bo és Iahué per a qui en ell confia,

per a 1' ánima que el cerca.

& 26 Bo és ' d' esperar' en silenci

el socors de Iahué.

& 27 Bo és per a 1' home que porti

el jou a la seva noiesa.

11 28 Que segui solitari i calli

quan 1' imposa sobre ell.

29 Que acoti a la pols la seva boca :

potser hi ha esperanca

!

11 30 Que presentí la gaita a qui el colpeix.

sadolli's d'oprobi.

3 31 Perqué no repelleix per segles

el Senyor...

TETH.
25 Bonus est Dominus spe-

rantibus in eum,
animae quaerenti illum.

TETH.
26 Bonum est praestolari cum

. silentio

salutare Dei.

TETH.
27 Bonum est viro, cum por-

taverit

iugumab adolescentia sua.

IOD.
28 Sedebit solitarius, et tace-

bit:

quia levavit super se.

IOD.
29 Ponet in pulvere os suum,

si forte sit spes.

IOD.
30 Dabit percutienti se maxil-

lam,

saturabitur opprobriis.

CAPH.
31 Quia non repellet in sem-

piternum
Dominus.

vv. 25-39. El sentit de confianza suara esmentat serveix de passatge a una secció de ca-

rácter gnómic sobre els motius d' esperanca, deis quals el més llargament tractat és una con-

siderado sapiencial sobre el governament diví i el sentit del sofriment (vv. 25-33), que s'a-

caba en qüestions de retórica (vv. 34-39).

26. ' D' esperar' . Llegir l'infinitiu. TM dona una forma d' adjectiu que no tindria sentit.

La fe en la bondat del Senyor encoratja l'home a suportar pacientment les tribulacions en

espera sempre de l'ajut diví, que no podrá mancar. Qui re'íx a adquirir el sentiment d' aban-

do al sant voler de Déu, que 1' autor predica, afrontará impávid qualsevol adversitat, segur

que l'hora de la misericordia no tardará a arribar.

27. Els sofriments són una disciplina, d'un gran valor moral. Suportats durant la jovenesa

amb coratge i confianza en Déu, eduquen i trempen l'home per ais dolors més greus que

puguin presentar-se més tard. En lloc d' « a la seva noiesa», diferents manuscris hebreus, G i V
porten «des de la seva noiesa». La imatge del jou seria represa del v. 5 (vegeu allá la nota).

vv. 28-30. En vista del que s'acaba de dir (vv. 25-27), 1' autor exhorta ara a suportar el

jou amb resignació i humilitat, fins al punt, si cal, d'oferir la gaita al qui pega i de beure

fins a la darrera gota el calze de les humiliacions i oprobis. Compareu Is. 50, 6; Mt. 5, 39.

28. Quan l' imposa, el Senyor. Del moment que és Déu qui imposa el jou, cal que l'home

l'accepti amb la submissió més profunda i silenciosa, amb la boca a la pols, com dirá el verset

següent. Sobre el primer hemistiqui, compareu Jer. 15, 17.

29. Potser hi ha esperanca. La submissió no exclou 1' esperanca, sinó que la justifica.

Compareu Jer. 31, 16; Pr. 19, 18; Jb. 11, 18. El verset és absent de G. La manca de

paralielisme fa suspecta la seva autenticitat.

vv. 31-33. L' autor sagrat recomana la submissió dessús dita mitjancant l'asseguranca

que el rebutjament, de la part de Iahué, del qui sofreix no és definitiu (v. 31), que la bondat

divina acabará per inclinar el Senyor a la compassió (v. 32), per tal com no és pas per gust

(de bon cor) que Ell afligeix i castiga els homes (v. 33).

31. El segon hemistiqui és massa curt. Probablement s'ha de restituir els filis d'home



231 LAMENTACIONS 3, 32-37

go ^ . .

C
^.
PI

Í- .
3 32 Sinó que afligeix, i es compadeix

32 Quia si abiecit, et mise- 1 " 1

rebitur segons la seva gran bondat.
secundum multitudinem

misericordiarum suarum. D 33 Car 110 doblega DaS de boíl COr
CAPH.

. , . .
,

33 Non enim humiliavit ex i n' afligeix els filis d' llOme !

corde suo,

et abiecit filios hominum,
lamed. b 34 Que hom trepolla sota els seus peus ventor de «*.

34 Ut contereret sub pedibus

suis tots els presos de la térra,
omnes vinctos terrae,

lamed. b 36 Que hom vincla el dret d' un baró
35 Ut declinaret ¡udicium viri

,

m conspectu vuitus Aitis- davant la fac de l'Altíssim,

injusticia.

lamed. b 36 Que hom fa tort a un mortal en la seva causa :

36 Ut perverteret hominem , , 0
in ¡udicio suo, no ho veu el Senyor?

Dominus ignoravit.

MEM.
37 Quís est iste, qui dixit ut o 37 Qui és aquell que digué, i fou? omnipotem.

Domino non Cúbeme ? No ho ordena el Senyor ?

(cf. el v. 33), o D"JK, l'home, la humanitat. L' acceptació resignada, sense discussió, deis mals

que Déu envía, ha d' ésser fruit de la convicció íntima de la justicia i misericordia del Senyor,

no d'un fatalisme cec. L' home ha de saber que Déu no és mogut per capricis o per malicia,

quan envia turments o dolors a algú. L' arbitrarietat no té lloc en Iahué.

vv. 34-39. Incursió en el problema del mal, i indicació de la solució insinuada al v. 36
b

i desenvolupada ais vv. 37-39. La conclusió és que Déu coneix els mals, i els permet per

castigar els pecats deis homes. Ais vv. 31-33, 1' autor sagrat donava els motius que, de la

part de Iahué, aconsellaven d' acceptar el jou amb submissió completa i muda ; en aquests expli-

ca les raons que ho aconsellen també de la part de l'home: les calamitats i sofriments són

la paga merescuda per la seva mala conducta. Som, dones, nosaltres que, en darrer terme, ens

fem el mal a nosaltres mateixos. Per tant, cap motiu no tenim de queixar-nos i de refu-

sar el jou. Obertament és ací ensenyada la teoría tradicional sobre el dolor en aquest món,

sostinguda aferrissadament pels amics de Job, i no menys enérgicament combatuda peí pro-

tagonista del dit llibre sagrat.

34. Trepolla... tots els presos de la térra, que siguin oprimits els qui, privats de llibertat, es

troben en poder de qualsevulla home, en qualsevulla part de la térra ! Els presoners i captius

estaven a mercé de llur amo o de llur vencedor.

35. Vincla el dret, viola el dret, el nega injustament. — Altlssim. El poeta empra aquesta

designació universalística de Déu, per tal com és qüestió de la violació del dret d'un par-

ticular en qualsevol part de la térra.

36. Fa tort, própiament fa tortuós o corbat un mortal etc. Es refereix al pervertiment de

la justicia causant tort a un altre. — No ho veu? Prepara el verset següent. La pregunta és

própiament retórica i demana, no cal dir-ho, una resposta afirmativa. Sí, el Senyor ho veu!

I si ho veu, vol dir que ho ha ordenat; per tant, que en ordenar-ho (o permetre-ho) té

un designi especial.

37. Que digué, i fou, es realitzá alió que digué. Es la coneguda frase de Gn. 1, 3 ss.;

Ps - 33> 9> Pero ara aplicada a l'home. Solament Iahué pronuncia la paraula creadora. La

pregunta és irónica a la manera d'Is. 40, 12; Jb. 38, 4 ss. ; Pr. 30, 4.
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» 38 De la boca de l'Altíssim no surten ,„„
m.em -.

"hx ore Altissimi non egre-

els mals i el bé? diemur
nec mala nec bona?

o 39 Qué es plany un mortal que viu, M ^ MEM
-

.
,1 J 1 iv Quid murmuravit homo

un home del seu pecat? .

vivens,
1 vir pro peccatis suis?

NUN.
k in r |

. 1
40 Scrutemur vias nostras, et

inv¡tadó ai pe j
4U hxaminem els nostres camins i escrutem-los, quaeramus,

nediment.
. t i i i

et revertamur ad Domi-
i tornem a lahue ! num.

3
41 Elevem el nostre cor sobre les nostres palmes «Levemuseordl'nostracum

, » i i
manibus

VerS DeU que eS al Cel. ad Dominum ¡n cáelos.

3
42

Nosaltres havem estat infidels i rebels, 42 Nos inique egimus, et ad

, i . iracundiam provocavimus

:

tU 110 haS paS perdonat ! idcirco tu inexorabilis es.

38. De la boca, cf. i, 18. Cap mal no pot ésser fet a ningú en aquest món sense la

permissió de l'Altíssim, amo de l'univers, i que controla tot el curs de la historia (cf. Am.

3, 6; Is. 45, 7). El plural mals, en sentit físic, sembla intencionat. L' autor no toca per res

el gran problema del mal moral, que seria el més interessant per a nosaltres.

39. Un mortal que viu. Per qué afegir que viu? Es voldrá indicar que mentre l'home vis-

qui, mai no haurá rebut tot el cástig que es mereix pels seus pecats, per tal com solament

amb la seva mort tindria la paga condigna? O bé que l'home, tot i que interpreti el seu mal

com cástig deis seus pecats {pecat= cástig del pecat), no s'ha de perdre en lamentacions

inútils, per tal com mentre és en vida hi ha 1' esperanza d'un socors o alleujament? En aquest

darrer supósit, el verset pressuposaria la doctrina comuna del dolor com cástig del pecat, tan

fortament combatuda en el llibre de Job. Potser tota la dificultat del verset prové d'una pe-

tita alteració del text que hauria dit primitivament \T que sigui, en comptes de TJ, que viu.

El mot geber (=baró) que segueix s' hauria de prendre aleshores en el sentit de «valent»,

«brau» com a Jb. 38, 3; 40, 7, de manera que el segon hemistiqui es convertiría en una

breu exhortació contra el pecat humá, que és al centre de la visió bíblica de la historia. La

traducció del verset hauria d' ésser en conseqüéncia : « Per qué murmuraría un mortal? —Que

sigui brau contra els seus pecats ! » que els eviti i els combatí amb energía.

vv. 40-47. La lamentació individual es converteix ara en conectiva. El tránsit de l'una

a l'altra seria preparat molt naturalment per la correcció del v. 39
b

. Donada la invitació a

lluitar contra els propis pecats, el poeta passaria del seu cas personal al de la seva nació. Un
cas análeg de bifurcació en la lamentació ocorre també al Ps. 102, on 1' autor parla deis

seus sofriments abans de parlar de Sion.

40. Examinem... escrutem. G ha llegit el niíal « fou examinada,» «fou escrutada.» La lli-

<;ó massorética és preferible. L' autor invita els seus connacionals a fer un serios examen de

consciéncia i a tornar humilment al Senyor, és a dir, a convertir-se (cf. Jl. 2, 12-13).

41. El retorn a Déu ha d' esser ben sincer (cf. Ps. 25, 1; 86, 3 ; 143, 8). Amb el cor a

la má, cadascun s'ha d'adrecar al Senyor amb pregária fervent.

42. Déu s'ha mostrat inexorable per culpa de les moltes iniquitats del poblé. Per aixó

han de reconéixer tots llur error. El segon hemistiqui prepara el passatge a la descripció de

les miséries que han afligit Israel, o, més ben dit, els connacionals del poeta. Car és digne

de notar-se que el nom d' Israel -ni tan solament el de Judá- no surt mai en 1' elegía.
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SAMECH.
43 Operuisti in furore, et per-

cussisti nos

:

occidisti nec pepercisti.

SAMECH.
44 Opposuisti nubem tibi,

ne transeat oratio.

SAMECH.
45 Eradicationem, et abiecti-

onem posuisti me
in medio populorum.

PHE.
46 Aperuerunt super nos os

suum
omnes inimici.

PHE.
47 Formido, et laqueus facta

est nobis

vaticinado, et contritio.

PHE.
48 Divisiones aquarum dedu-

xit oculus meus,
in contritione filiae populi

mei.

cólera divina.

LAMENTACIONS 3, 43-48

d 43 T' has envolupat d' ira i ens has perseguit, Descripdó de u

has occit sense plányer.

o 44 T' has envolupat amb un núvol,

perqué no passi cap prec.

d 45 Has fet de nosaltres escombrarles i rebuig

enmig deis pobles.

b 40 Han esbalandrat llur boca per nosaltres

tots els nostres enemics.

3 47 peresa J fossa ens han tocat,

la ruina i el rompiment.

b 48 Amb xórrecs d' aigua davalía el meu ull

peí rompiment de la filia del meu poblé.

L'obra deis ene-

mics.

43. Els pecats del poblé han obligat Iahué a prendre una actitud irada. Per les imatges

amb qué és descrita la ira divina, compareu Ps. 97, 2 ss. ; Is. 59, 1-2.

44. Expressa la mateixa idea que el v. 8, pero ara aplicada a la coHectivitat. Déu s'ha

mostrat insensible ais precs d' Israel quan demanava auxili.

45. Pinta 1' efecte de la cólera divina contra Israel. L'abjecció i vilipendí en qué han cai-

gut els jueus « enmig deis pobles » es referirien més aviat a les condicions poc glorioses

de la Diáspora entre els no-jueus, que no pas al descrédit del poblé com a tal ais ulls de les

nacions. El verset suposa uns temps bastant posteriors a la ruina de Jerusalem i deportació

del poblé a Babilonia, encara que és difícil de precisar quins eren aquests temps.

46. Aquest verset i el següent donen alguns particulars genérics de l'obra deis enemics

cridats per Déu a executar el seu cástig. El v. 46 expressa la satisfacció triomfal deis adver-

saos deis jueus en veure la ruina de l'odiat Judá. L' obriment de bat a bat de la boca ana-

va acompanyat de 1' exclamado sorollosament victoriosa «ah!». Sobre aquest verset, vegeu

Lm. 2, 16. Compareu també Ez. 36, 3 amb la nota corresponent.

47. Fossa designa la presó a Jer. 38, 7 ss. Per aixó, alguns hi volen veure ara una al-

lusió a l'exili, que és simbolitzat per 1' empresonament a Is. 42, 7. Pero el nostre verset no

sembla pas que fací altra cosa més que reproduir una frase estereotipada (cf. Jer. 48, 43 ; Is.

24, 17), la qual servia per a significar un gran mal o desgracia, pero sense especificar res. G
afegeix encara «i furor». V ha llegit HDI, i filat, en lloc de «i fossa». La «ruina» i el

«rompiment» no es refereixen necessáriament a la destrucció de Jerusalem pels caldeus. Po-

drien aHudir molt bé a una altra greu calamitat que havia afligit el poblé (cf. el v. 51).

vv. 48-51. El dolor del poeta davant les calamitats del seu poblé. Es possible, com vol

Lóhr, que el v. 51 estigui fora de lloc i que s'hagi de transportar després del v. 48. El

v. 50 formaría llavors molt adequadament la conclusió del grup. En aquests versets reapareix

1' ús de la primera persona singular, que havia estat abandonat al v. 40 per la primera del

plural. L' autor hi posa en relació el seu mal amb el d' Israel.

48. Cf. r, 16; 2, 11; Jer. 13, 17; Ps. 119, 136. El poeta plora abundosament per la

trista sort de la scva nació. «Filia del meu poblé» equival simplement a: meu poblé. «Rom-
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Dolor del poeta. V 49
El meu ull s' escola, i no descansa,

sense intermissió.

V 60
Fins que s' aboqui i que vegi

Iahué des del cel.

V
51

El meu ull turmenta la meva ánima,

per totes les filies de la meva ciutat.

VA seu cas perso-

nal.

62 Han anat a la meva caca com d' un moixó

els enemics meus sense motiu.

53 Han confinat a la cisterna la meva vida

i han tirat roes contra mi.

54
S' ha adollat l'aigua sobre el meu cap,

he dit : « Sóc truncat ! »

AIN.
49 Oculus meus afflictus est,

nec tacuit,

eo quod non esset requies,

AIN.
60 Doñee respiceret et videret

Dominus de caelis.

AIN.
61 Oculus meus depraedatus

est animam meam
in cunctis filiabus urbis

meae.
SADE.

62 Venatione ceperunt me
quasi avem

inimici mei gratis.

SADE.
53 Lapsa est in lacum vita

mea,
et posuerum lapidem su-

per me.
SADE.

64 Inundaverunt aquae super

caput meum

:

dixi : Perii.

piment » és massa genéric perqué hom pugui saber amb exactitud en qué consistía la cala-

mitat a la qual vol aHudir 1' autor sagrat. Compareu el v. 51.

50. Que 5' aboqui, tregui el cap des del cel on habita i vegi alió que passa en aquest món.

El subjecte deis verbs és Iahué del segon hemistiqui. Tan bon punt el Senyor s'interessará

per Judá, milloraran les tristes condicions en qué es debat el poblé. Actualment es desentén

amb desdeny d' ell ( cf . els vv. 43-44).

51. La primera part sembla que vol dir que, de tant plorar, els ulls li fan mal físicament

(la meva ánima equivaldría simplement a em). A la segona sorprén la menció particularit-

zada de les dones solament de Jerusalem, quan ais versets precedents es parlava de la sort

de tot el poblé. No és aixó una prova que el desastre en qüestió no era própiament la des-

trucció de la capital de Judá per obra deis caldeus, sinó una altra calamitat en la qual les

dones hagueren de sofrir d' una manera tota particular? Al contrari de Lm. 1, 1, la «meva»

ciutat, és a dir, la ciutat on havia nascut i on vivia Fautor sagrat - Jeremías era d'Anatot!-,

estava ara dempeus i ben habitada, car res no indica que les « filies » fossin ja mortes al

moment de la composició de 1' elegía. A Lm. 5, 11 és deplorada també la desgracia de les

dones de Sion. Pero, per qué a la present lamentació no és donat el nom de la ciutat?

vv. 52-66. Reprén la lamentació individual (vv. 52-55), que s' acaba en accents d' acció

de grácies (vv. 56-62) i en pregaría contra els enemics personáis de l'orant (vv. 63-66).

vv. 52-54. Amb el v. 51 ha quedat closa la part relativa al poblé. L'autor sagrat torna ara

a parlar de les seves própies desventures, de les quals fa una descripció metafórica. No veiem

cap raó per a interpretar el v. 53 com una allusió a l'experiéncia de Jeremías (cf. Jer. 38,

6-13). Sobretot el v. 54 se li aplicaría molt poc, car és dit expressament que, a la cisterna

on Jeremías fou tancat, no hi havia aigua. De més, res no justifica la interpretació en sentit

literal, del v. 53, quan és evident que les expressions deis vv. 52 i 54 són figurades. Per tant, és

lógic d' interpretar de la mateixa manera les del v. 53. Per l'expressió «enemics meus sense

motiu» (v. 52), és a dir, que em fan la guerra injustament, vegeu Ps. 35, 19; 69, 5. Aixó

indica que és un individu el qui parla, i no la nació. I demostraría que l'autor sagrat pertanyia a

la categoría deis pobres ('anaiuim), que solien ésser objecte de les persecucions deis més ríes.
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COPH.
66 Invocavi nomen tuum Do-

mine
de lacu novissimo.

COPH.
66 Vocem meam audisti : ne

avertas aurem tuam
a singultu meo, et clamo-

ribus.

COPH.
"Appropinquasti in die.quan-

do invocavi te

:

dixisti : Ne timeas.

RES.
68 Iudicasti Domine causam

animae meae,
redemptor vitae meae.

RES.
69 Vidisti Domine iniquitatem

illorum adversum me

:

iudica iudicium meum.
RES.

60 Vidisti omnem furorem,
universas cogitationes eo-

rum adversum me.
SIN.

al Audisti opprobrium eorum
Domine,

onmes cogitationes eorum
adversum me

:

SIN.
62 Labia insurgentium mihi

;

et meditationes eorum ad-

versum me tota die.

SIN.
63 Sessionem eorum, et re-

surrectionem eorum vide,

ego sum psalmus eorum.

p
56 He invocat el teu nom, Iahué,

de la cisterna jussana eslant.

p
56 Tu has o'it la meva veu «No tapis

la teva orella al meu respir, al meu crit.y>

p
67 T' has atansat el dia que et vaig cridar,

has dit : « No temis ! »

1 68 Has pledejat, Senyor, els plets de la meva ánima,

has rescatat la meva vida.

1 69 Has vist, Iahué, el tort que m' era fet,

ret-me justicia!

1 60 Has vist tota llur rabia,

tots llurs complots 'contra' mi.

v 61 Has o'it llurs ultratges, Iahué,

tots llurs complots contra mi.

0 02
Els llavis deis meus opositors i llurs maqui-

nacions

són contra mi tot el dia.

& 63 Que seguin o s'aixequin, esguarda:

jo sóc llur caneó de befa

!

Demanda d'auxi-

U.

Socors de Iahué.

Els enemíes per-

sonáis del poeta.

54. Aigua és símbol de desventura. Els mals queien sobre el cap del poeta com torrents

d'aigua impetuosos, que acabaren per donar-li la sensació que estava irremissiblement perdut,

com si el cap fos separat del tronc. En comptes del verb massorétic per «truncar» o tallar

(unit amb : «de la térra deis vivents » a Is. 53, 8), G n'ha llegit un altre que vol dir:

«llan<;at fora » (niddahti). Les expressions s'haurien de prendre en sentit figurat.

vv - 5 5— 5 7 • El poeta recorda com, mentre es trobava a la cisterna o xeol, va invocar

Iahué, i aquest li respongué, fent-li experimentar la protecció de Déu sobre ell.

56. No tapis... Són paraules de la pregaría: la meva veu que deia «No tapis» etc. — Al

meu crit. Probablement una glossa de respir. El vers Pexclou. G ha llegit: «a la meva

salvació » o socors, i ho ajunta al v. 57: «al meu socors t' has atansat,— el dia que et

vaig cridar w'has dit: No temis!» Quin era aquest dia en qué Iahué socorregué el poeta?

58. El Senyor, com un advocat poderos, defensa Uavors la causa del poeta, i guanyá el

plet salvant-li la vida. « Senyor » manca a G, i és métricament superflu.

vv. 59-66. De la situació antiga, passa ara a parlar de la present, i demana l'auxili de

Iahué contra els enemics deis quals es veu perseguit.

60. Llur rabia, llur set de venjanca. — 'Contra' mi. Llegir s
bV. (cf. elv. 62). Remarqueu la re-

petició d' aquest hemistiqui al v. 61. No deixa de sorprendre la insisténcia sobre els tais complots.

62. Els llavis, les paraules que profereixen llurs llavis.

63. Que seguin o s'aixequin, tot el que fan a qualsevol moment del dia (cf. Ps. 139, 2).
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Invocació de la

venjanca divina

contra ells.

n

04 Torna 'ls la retribució, Iahué,

segons 1' obra de llurs mans

!

05 Dona 'ls í' escudament de cor

:

la teva maledicció sobre ells

!

66
Persegueix-'los' amb ira i anorrea'ls

de sota el cel de Iahué.

THAU.
64 Reddes eis vicem Domine

iuxta opera manuum sua-

rum.
THAU.

66 Dabis eis scutum cordis

laborem tuum.
THAU.

66 Persequeris in furore, et

conteres eos

sub caelis Domine.

64. Cf. Ps. 28, 4. També Jeremías invoca el cástig diví sobre eis seus adversaris. Pero

és per altres motius, que una simple set de venjanca (cf. Jer. 15, 15-16).

65. Escudament, cobriment com amb un vel (cf. 2 Cor. 3, 15) o escut, que el faci

insensible. Sobre 1' enduriment de cor, vegeu Jer. 3, 17; 7, 24; 9, 13 etc.

66. Persegueix-'los'. Així amb G. TM diu «perseguirás». — El cel de Iahué. G i V han

llegit «de sota el cel, Jahué » ; Sir « de sota el teu cel, Iahué», llicons que semblarien més

naturals. Pero compareu el v. 17. Sobre aquests desigs de venjanca, vegeu alió que havem

dit a Jer. 17, 18.
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LAMENTACIÓ IV

ALEPH.
1 Quomodo obscuratum est

aurum,
mutatus est color optimus,

dispersi sunt lapides sanctu-

arii

in capite omnium platea-

rum ?

BETH.
2 Filii Sion inclyti,

et amicti auro primo :

quomodo reputati sunt in va-

sa testea,

opus manuum figuli?

GH1MEL.
3 Sed et lamiae nudaverunt

mammam,
lactaverunt catulos suos :

n 1 Com s' ha ofuscat l'or 'vell',

' 1' argent ' bo,

són abocades les pedrés resplendents

al cap de tots els carrers !

a 2
Els filis de Sion, els preats,

pesats amb or fi,

com són estimats pots d'argila,

obra de mans del terrisser

!

J 3 Adhuc els xacals presenten les mamelles,

alleten llurs cadells

:

Desvalorado ge-

neral.

La deis habitants

de Jerusalem.

Despietat del po-

blé.

Lam. IV. Está dedicat preferentment a la sort deis habitants de Jerusalem. Com el cap. 2,

es divideix també en dues parts principáis. La primera (vv. 1-12) es subdivideix en altres

dues: a) la calamitat en si (vv. 1-5); b) la seva grandesa (vv. 6-12). L' altra (vv. 13-22),

en tres: a) la culpa i cástig deis sacerdots i profetes (vv. 13-16); b) la sort del rei i de

la seva comitiva (vv. 17-20); c) imprecació contra la filia d'Edom (vv. 21-22). Per la im-

pressió de cosa viscuda que se'n desprén, per la insistencia sobre la responsabilitat del sacerdots

i nabís i per la commiseració manifestada envers els pobres infants, hom creuria que és de

la mateixa má que la lamentació del cap. 2. Per altres detalls sobre la identitat possible de

Fautor, cf. les notes ais vv. 12, 14, 17, 19, 20, 21. La forma abecedária és la mateixa,

solament que el grup alfabétic en lloc de tres, té ara només dues línies.

1. S'ha ofuscat. El verb hebreu és un hapax. Si el text és corréete, la traducció «s'ha

ofuscat» o « obscurit » sembla la millor. —'Vell'. Llegim adjectiu, en comptes del

verb de TM «s'ha alterat». Els altres dos objectes preciosos esmentats al verset porten

també un qualificatiu cadascun. — 'Argent ' . Així amb G. TM porta un nom poétic per « or »,

d'escriptura molt semblant a la del mot hebreu per «argent». No es veu la raó d' esmentar

dues vegades el mateix metall precios. — Les pedrés resplendents o gemmes. En 1' estat de mi-

seria general que s' ha abatut sobre Judá, les coses precioses, representades per 1' or, 1' ar-

gent i les gemmes, han perdut tot valor. Sobre la traducció de tíhp per « resplendent », en

lloc de « sant » : les pedrés santes, vegeu Sefarad, vol. X, pág. 415.

2. El primer estic correspon i explica el v. i
a
, el segon, el v. i

b
. Els filis de Sion que

eren comparables a l'or per la seva valúa, han estat menyspreats com trossos de terrissa

sense valor que hom Henea al carrer (abocades al cap de tots els carrers, v. 1 ). Compareu

els vv. 7-8, on traspua un entusiasme análeg per alguns deis filis de Sion.

3. Adhuc els xacals, bésties de presa menyspreables i voraces, de les quals hom compren-

dria, en certa manera, que no es recordessin de llurs petits. Pitjor que els xacals, la filia del
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Efecles en les

criatures.

la filia del meu poblé s' ha tornat cruel

com l'estruc del desert!

1
4
S' encasta la llengua del bebé

al seu paladar, per la set,

els mainatges demanaren pa :

ningú no els en partía !

eneisricsanstó- n 6
Els qui menjaven 'pa' de llamins,

crates. .

es candiren pels carrers,

els qui es criaren sobre escarlata,

s' abracaren ais femers !

Motiu deidesas- l
6

1 ha estat la culpa de la filia del meu pol le,

més gran que el pecat de Sodoma,

la qual fou subvertida com en un moment,

sense que hom s' hi torcés les mans

!

filia populi mei crudelis,

quasi struthio in deserto.

DALETH.
4 Adhaesit lingua lactentis

ad palatum eius in siti

:

parvuli petierunt panem,

et non erat qui frangeret

eis.

HE.
5Qui vescebantur voluptuose,

interierunt in viis :

qui nutrkbantur in croccis,

amplexati sunt stercora.

VAU.
6
'¿i maior effecta est iniqui-

tas filiae populi mei

peccato Sodomorum,

quae subversa est in mo-

mento,

et non ceperunt in ea ma-

nus.

meu poblé s'ha tornat cruel - no per voler propi - com els estrucos del desert. Els estrucos

eren tinguts antigament per cruels o descastats perqué no covaven llurs ous, sinó que sem-

blaven abandonar-los. En realitat, si l'estruc no cova els ous durant el dia és perqué, amagats

sota la sorra, la calor del sol és suficient per a fer-los obrir. Sobre l'estruc i la seva crueltat,

cf. Jb. 39, 13 ss. Quant ais xacals que apareixen també units ais estrucos a Miq. 1,8; Jb.

30, 29, cal observar que la Biblia els presenta ordináriament com els animáis tipies del de-

sert (cf. Is. 13, 22; 34, 13; 35, 7; Jer. 9, 10 etc.), pero sense que digui res d' especial sobre

llur crueltat. En comptes del singular «la filia», G porta el plural «les filies» (del meu po-

blé), que resulta preferible per raons de métrica i de sentit. Al v. 4 es parla de la crueltat

de les dones, i no de la insensibilitat del poblé en general.

4. Cf. 2, 12. Explica perqué la filia del meu poblé és cruel com els estrucos. Ella també

deixa abandonats els seus filis. La primera part es refereix a les criatures de pit que no poden

prendre encara cap més aliment que la llet de llurs mares, llet que no els és donada; la

segona, ais infants que ja comencen a menjar, i que malauradament no troben ningú que

els en doni. El pa a l'Orient era partit o romput amb les mans, no llescat.

5. No se sap ben bé si el verset es refereix encara ais infants del v. 4, o bé ais rics en

general. Pero candirse o morir de fam pels carrers i abracarse ais femers, és a dir, arrossegar-se

com miserables captaires pels munts de fem i escombraries que es troben a les sortides de

les ciutats, s' apliquen millor a gent gran, que no pas a criatures de pit i a infants. Després

deis estralls de la fam entre els petits (v. 3), es commemorarien els exercits entre els aris-

tócrates, menys resistents que els pagesos. — 1 Pa' . Amb BH llegim O^ilV. DD^. El 7 de TM
resulta altrament inexplicable.

6. La qual fou subvertida... dona la raó perqué el pecat de Jerusalem fou més gran que

el de Sodoma, grandesa que el poeta dedueix de la grandesa del cástig. Mentre Sodoma fou

destruida en un instant, Jerusalem es veié sotmesa a la lenta agonía deis horrors ara descrits,

molt pitjors que una mort sobtada. — Torcés les mans. El sentit exacte d' aquesta frase difícil,
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ZAIN.

7 Candidiores Nazaraei eius

nive,

nitidiores lacte,

rubicundiorcs ebore antiquo,

sapphiro pulchriores.

HETH.
8 Denigrata est super carbo-

nes facies eorum,
et non sunt cogniti in pia-

reis :

adhaesit cutis eorum ossibus:

aruit, et facta est quasi

lignum.

TETH.
9 Melius fuit occisis gladio,

quam interfectis fame

:

quoniam isti extabuerunt

consumpti
a sterilitate terrae.

t
7 Resplendien els seus nazireus més que la neu, Transformado

II , l 11 dolorosa deis na-

blanquejaven mes que la llet, zireus .

rogejaven de eos més que els coralls,

un safir era llur contorn.

n 8 Fosquejá més que la sutja llur figura,

no es reconeixien pels carrers,

llur pell s' arruga sobre llurs ossos,

seca es torna com la fusta.

b 9 Més sortats foren els traspassats d' espasa

que els traspassats de fam,

els qui depereixen extenuats

per manca d' esplets del camp.

Sort preferible

deis morts a la

guerra.

és inconegut. Sembla equivaler a: sense la intervenció de mans d'home, per obra de Déu.

Pels homes, un cástig diví rápid, per dur que siguí, apar sempre com més suportable, que les

llargues tortures infligides per má d'altres mortals. Per aixó, en encarregar a homes l'execució

del cástig contra Jerusalem, Iahué hauria demostrat que el pecat d' ella era més gran que el

de Sodoma, castigada directament i exclusivament per obra de Déu. Punició més gran suposa

també pecat més gran. Amb tot, la frase dessús dita podría significar, encara, que hom no

agita les mans en senyal de commiseració per Sodoma, per la senzilla raó que la seva ruina

fou tan sobtada que ni temps no hi hagué per a fer-ho. G tradueix : i no cansaren amb ella

les mans, llegint potser lá'ü enlloc de hálü.

7. Na?ireus. La descripció de l'aspecte exterior deis nazireus correspondria millor a joves,

que no pas ais nazireus própiament dits, que eren més aviat gent negligida en llurs persones

i donada a una vida de mortificació (cf. Nom. 6, 2 ss.). Pero, a qué vindria una descripció

tan idealitzada deis joves en general? Més natural ens semblaría de prendre nazireus en el

sentit de: princeps, separats de llurs germans i constituits cap d'ells (cf. Gn. 49, 26; Dt.

33, 16). La pertinenca o, almenys, les relacions de 1' autor amb aquesta classe social (cf.

vv. 19-20) explicarien el seu entusiasme pels nazireus. Sobre un ús análeg deis mots nabl

i na^ireu, cf. Am. 2, 11. — De eos (os?) manca a G; V ha llegit «de vori». Alguns vol-

drien corregir el text : «rogejava llur pell més que» etc., o «rogejaven més que l'os de»

etc., o, encara, «rogejaven llurs llavis més que» etc. (cf. BH). — Coralls. G porta «pedrés»;

V «antic» (vori antic), llegint millefaním=á' abans, antic, en lloc de mippeninim=cora.\\s.

— Contorn. Traducció insegura. Altres tradueixen «llurs venes», significat que s'adiria bé a

la correcció de més amunt «llurs llavis».

8. Descriu en forma antitética a la del v. 7 el canvi dolorós que s'havia operat en els

«nazireus». — Fosquejá, a conseqüéncia deis sofriments durant el temps del setge, sobretot de la

fam descrita ais versets següents. Per la fam durant el setge de Jerusalem, cf. Jer. 19, 9; 38, 9.

9. La sort deis morts a la guerra o, potser millor, deis assassinats o ajusticiáis era preferible

a la deis qui es veieren redui'ts a morir de mort lenta per la fam. La representació de la fam

que traspassa poc a poc un home com una espasa i així el mata, no deixa d'ésser un poc

estranya. — Extenuats, própiament « enferrissats », traspassats peí ferro o espasa, co que dona
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f¡ horripium !
10

Les mans d' unes tendres dones
d'alguns nens. , . * r

cogueren llurs íníants,

esdevingueren ' sepulcres ' per ells

en el desastre de la filia del meu poblé

!

Expücacióteoió- 3 11 Iahué ha consumat la seva cólera,
gica del desastre 111 •

1

maudit na abocat la seva ira ardent

i ha ablamat a Sion un foc

que en devora els fonaments.

i increíble. ?
12 No creien els reis de la térra,

ni cap habitant del món,

que 1' adversan i
1' enemic franquegessin

les portes de Jerusalem.

IOD.
'"Manus mulierum miseri-

cordium
coxerunt filios suos

:

facti sunt cibus earum
in contritione filiae populi

mei.

CAPH.
11 Complevit Dominus furo-

rem suum,
effudit iram indignationis

suae

:

et succendit ignem in Sion,

et devoravit fundamenta
eius.

LAMED.
12 Non crediderunt reges ter-

rae,

et universi habitatores or-

bis,

quoniam ingrederetur hostis

et inimicus

per portas Ierusalem

:

una idea massa peregrina de la mort per inanició per causa de l'abséncia de productes del

camp. Per aixó, alguns voldrien corregir el text : els qui depereixen, ressecant-se com els pro-

ductes del camp (cf. BH). Els productes del camp es refereixen principalment al blat (cf. 2,

12). Es a les ciutats, sobretot en temps de setge, que la fam fa sentir els seus efectes amb
més intensitat, mentre que la gent del camp es defensa amb relativa facilitat.

10. Cf. 2, 20. — Llurs infants. No té res de massa improbable que algunes mares, sens

dubte molt poc nombrases, haguessin devorat llurs própies criatures en la desesperació que

dona la fam. La cosa havia ja passat durant un deis setges de Samária (cf. 2 Re. 6, 28-29).

I es va repetir durant el setge de Jerusalem per Titus ( any 70 p. C. ) segons Josep Flavi, el

qual parla d' una certa Maria de Transjordánia que es va rostir el seu propi fill ( Bell. Jud.

VI, 201 ss.). Pero insisteix tant en semblant cas de canibalisme, que el fet degué ésser ve-

rament excepcional. — 'Sepilieres'. TM diu literalment : «esdevingueren per a menjar (íTI~Q^,

infinitiu constructe piel) per ells», llicó que no dona sentit. Per arranjar la cosa, hom s'a-

contenta generalment amb puntuar riOn^, menjar, nodriment, co que no satisfá tampoc per

raó del masculí per ells, car serien de fet els nens que esdevenen menjar de llurs ma-

res, i per tant caldria dir ]Th, per elles. Per aixó creiem que s'hauria de llegir amb Joüon

(a Gesenius-Buhl, al mot fina) i Ricciotti etc. ni*)2ij?^, sepilieres. Aquelles que els havien do-

nat 1' ésser, esdevenien per llurs filis sepilieres menjant-se 'ls. L'aproximació del terme hebreu

amb 1' aecádie labartu, una fada o dimoni femení que devorava els nens, ha d' ésser abando-

nada definitivament. El mot aecádie s'ha de llegir lamashtu. — Filia del meu poblé equival

simplement a: del meu poblé. Per Texpressió, cf. Jer. 6, 14; 8, 11.

11. Ha consumat, en el sentit d' executar completament, esbravar. Les horribles escenes

descrites són la prava que Iahué ha abocat sobre Sion tota la seva cólera. El llenguatge de

la segona part del verset és, naturalment, metafóric.

12. No creien. AHudeix a la convicció tocant a la inviolabilitat de Sion, sobretot per

raó de la preséncia del temple de Iahué (cf. Jer. 7, 4), convicció de la qual haurien parti-

cipat els reis de la térra i tots els habitants del món. Prou sembla que 1' autor havia tingut un

temps la mateixa opinió. Per aixó resulta un poc difícil de poder-lo identificar amb Jeremías,

el qual no havia compartit mai una opinió semblant (cf. Jer. 26, 6 ss.).
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MEM.
13 Propter peccata propheta-

rum eius,

et iniquitates sacerdotum
eius,

qui effuderunt in medio eius

sanguinem iustorum.

NUN.
14 Erraverunt caeci in plateis,

polluti sunt in sanguine :

cumque non possent,

tenuerunt lacinias suas.

SAMECH.
16 Recedite polluti, clamave-

runt eis

:

recedite, abite, nolite tan-

gere:

13. El que era increíble ha tingut lloc. Iahué mateix ha obert a Tenerme les portes de

la ciutat. La responsabilitat de tot aquest desastre recau sobre els sacerdots i el nabís (cf. 2,

14). El verset s'ha d'entendre com dependent del v. 12: aixd s'esdevingué per causa deis pecats

etc., si tant és que no s'ha de suplir entraren. La métrica hi guanyaria amb la inserció.

Pero, en absolut no és necessária. L'acusació d'haver escampat sang innocent no la trobem

atestada enlloc més, almenys d'una manera directa. Probablement es refereix a execucions

d' adversaos polítics, per la via deis tribunals o per mitjá de motins populars. Que els sacerdots

i nabís - almenys alguns, car el text no vol dir necessáriament que tots haguessin vessat sang

innocent - eren ben capados d'accions semblants, en tenim una prova a Jer. 26, 8 ss. I les

circumstáncies critiques de la ciutat durant el setge no eren pas a propósit, ben al contrari,

per a calmar les passions d'aquests patrioters exaltáis. — Justos, en sentit jurídic, gent que

tenia la raó de la seva part, que era innocent o no culpable. El mot designa la categoría

social deis pobres (cf. Am. 2, 6; 5, 12 etc.), entre els quals es reclutaven principalment els

fidels i pietosos de temps posteriors.

14. Aquest verset i el següent descriuen, aparentment, escenes desenrotllades pels carrers

de Jerusalem durant els darrers dies del setge, que 1' autor havia, sens dubte, viscut. Els sacer-

dots i nabís (?), culpables d'haver escampat sang innocent (v. 13), anaven esmaperduts pels

carrers com orbs, és a dir, tot perplexos i sentint que la térra se'ls escapava de sota els

peus i que tot llur món s'ensorrava. Els passants, en veure'ls, s'apartaven d'ells com d'un

impur. — Com cees. TM és insegur. G ha llegit «els seus vigilants » ; Sir «els seus princeps ».

De manera que resta incert el veritable subjecte del verb «titubaren». BH proposa de llegir

D ,,

"15Í?, passant (pels carrers). El subjecte serien aleshores els sacerdots i nabís del v. 13.

— Amb sang. De les ferides que s'haurien fet tot caminant com cees, o que haurien rebut

durant un atac? O bé amb la sang deis justos que oprimien (v. 13), o amb la d' altres

victimes noves? O, potser, simplement amb sang que haurien tocat inadvertidament en llur

marxa esmaperduda? Comsevulla, no consta de cap altre passatge de la Biblia que fos impur

el qui estava tacat de sang. Potser es tractava d'un usatge no codificat.

15. Aparteu-vos... és el crit que havia de proferir el leprós per tal que la gent s'allunyés

d'ell (cf. Lv. 13, 45). Ara són els del poblé que el profereixen en passar els impurs, per

tal de palesar l'execració que senten per ells. Els consideren com mesells, com gent el con-

tacte de la qual tornava legalment impur, i indignes de viure en la societat deis homes. En
lloc d'«un impur, cridaven d'ells», G porta: (aparteu-vos) «deis impurs, crideu-los». El se-

16 La Biblia, vol. XV-II

13
Pels pecats deis seus nabís,

per les culpes deis seus sacerdots,

els qui havien escampat enmig d' ella

la sang de justos

!

14 Titubaren com cees pels carrers,

es sollaren amb sang,

de manera que hom no podia tocar

llurs vestidures.

Responsables.

Llur vagarejar

esborneiats

15
ce Aparteu-vos! — un impur!» cridaven d'ells,

« aparteu-vos, aparteu-vos, no toqueu ! »
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per disposició

de Iahué.

Car fugien i erraven, hom deia entre els gentils,

no podien fixar-se.

B 16 La fac de Iahué els ha dispersáis,

no els esguarda més,

no ' ha ' aixecat la fac deis sacerdots,

ni ' ha ' agraciat els ancians !

Ephodis dei set - V
17 Encara es consumien els nostres ulls

devers l'ajut nostre va,

a la nostra talaia atalaiávem

vers una nació que no salva.

*
18

' Els nostres adversaris ' cacaren els nostres

passos,

interceptaven les nostres places.

iurgati quippe sunt, et com-
inoti dixerunt Ínter Gentes

:

Non addet ultra ut habitet

in eis.

PHE.
16 Facies Domini divisit eos,

non addet ut respiciat eos:

facies sacerdotum non eru-

buerunt,

ñeque senum miserti sunt.

A1N.
,7 Cum adhuc subsisteremus,

defecerunt oculi nostri

ad auxilium nostrum va-

num,
cum respiceremus attenti

ad gentem, quae salvare

non poterat.

SADE.
18 Lubricaverunt vestigia no-

stra

in itinere platearum no-
strarum.

segon hemistiqui está sobrecarregat. La repetició d' « aparteu-vos » sembla deguda a simple dit-

tografia. — Fugieu i erraven. No se sap per altres documents que els sacerdots i nabís ha-

guessin fugit d' aquesta manera, sense poder prolongar enlloc llur sojorn. El mateix s'ha de

dir d' altres desgraciats del poblé. Potser s'hauria de corregir el text i llegir HJ 05 íyj, sí,

han vagat i han errat. L' autor aliudiria a la sort ulterior deis malaurats en qüestió, els quals,

com altres Ca'íns, s' haurien vist obligats a errar lluny de la fac de Iahué (v. 16; cf. Jer. 4,

1 ), sense que reeixissin a trobar domicili fix entre les nacions paganes. A Lm. 1, 3 es diu

del poblé de Judá, que habita entre els gentils sense trobar repós. — Hom deia entre els gen-

tils. Generalment hom suprimeix «hom deia» com glossa posterior (per una addició semblant,

cf. Lm. 2, 15). BH proposa l'omissió també d' «entre els gentils». Pero la métrica sembla

reclamar-ho. Al v. 16 es parla de la dispersió deis tais elements, dins el país? o a l'estranger?

16. Dona la raó del vagarejar del v. 15. — La fac de Iahué, Iahué mateix, en la seva

justa indignació, els ha foragitats de la seva preséncia, fora del país on era adorat i que li

pertanyia d'una manera especial. La menció explícita més avall deis sacerdots i deis ancians

faria pensar que el pronom « els » es refereix a altres personatges que no eren els culpables

del v. 13. En lloc d'«els ha dispersats », G diu: (La fag de Iahué és) «llur porció» (lle-

gint helqám en comptes de hilléqam). — 'Ha 1
aixecat. Llegir el singular (BH), en lloc del

plural de TM. El subjecte és Iahué. Aixecar la fa$ a algú vol dir mostrar-li benvolenca, re-

habilitar-lo (cf. Mal. 1, 8). — 'Ha' agraciat. Llegir també el singular, en lloc del plural de

TM. En comptes d'« ancians» (cf. Lm. 1, 19), G porta «nabís», llicó que s'hauria de

preferir si fos cert que, a partir del v. 13, es parla deis sacerdots i deis nabís.

17. Es la descripció del temps del setge, feta per un testimoni ocular, que ara comenta.

L' autor es compta evidentment entre els qui esperaven encara en l'ajut va d'una nació que

no socorre, de l'Egipte (cf. Is. 33, 6), esperanca que no fou mai compartida per Jeremías, com
ho demostra la biografía de Baruch. El verset es refereix a la primera fase del setge, abans

de l'episodi del faraó Hofra (cf. Jer. 37, 5).

18. Cacaren els nostres passos. El sentit podria ésser que, després de la retirada deis egipcis
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' S' escudaren ', es compliren els nostres dies,

sí, vingué la nostra fi.

P
19 Lleugers foren els nostres perseguidora,

més que águiles del cel,

sobre les muntanyes ens donaren 1' encale,

al desert ens posaren aguaits.

La « dd r ei. "i
20 L 'hálit deis nostres badius, 1' ungit de Iahué

s' agafá en llurs trampes,

ell, de qui déiem : «A la seva ombra

viurem entre els gentils ! »

i de la represa del setge pels caldeus, els habitants de la ciutat no podien sense perill sortir

fora de les muralles, o bé que els assetjants perseguien amb dards i pedrés des de les torres

i terraplens que dominaven la capital tothom qui s'arriscava a sortir ais carrers. Pero, en el

segon cas, sembla que s'hauria parlat de carrers i no simplement de places. En el primer

supósit, Fautor vindria a dir que la ciutat havia estat encerclada, pero ara d'una manera

definitiva. Cap esperanca no restava que vingués un socors exterior. Aixó correspondria millor

al que segueix. En lloc de «cacaren els nostres passos», G ha llegit : « cagárem els nostres

petits», que dona un sentit encara més estrany. Per raons de métrica s'ha d'afegir, probable-

ment, al principi sarenu, els nostres adversaris, caigut per haplografia. Actualment no s' especi-

fica a TM el subjecte del verb «cacaren». — ' S' escudaren ' . Llegim ^\>. S'atausá la nostra

fi de TM no faria més que repetir les dues frases següents. I la repetició de nostra fi resul-

taría molt estranya i d'un mal efecte poétic.

19. Caiguda la ciutat, alguns procuraren salvar-se posant-se en fuita (cf. Jer. 52, 8 ss.).

Sembla que 1' autor era un d'ells (cf. nostres perseguidors, mí donaren l'encalc). De Jeremías

sabem que resta a la ciutat empresonat (cf. Jer. 39, 14). — Lleugers, els enemics es mos-

traren astuts parant emboscades i velocíssims en llurs moviments, de manera que no perme-

teren la fuga a través de les muntanyes de Jerusalem i de 1' estepa de Jericó (cf. Jer. 39,

4). En una de llurs emboscades caigué el rei Sedecias (v. 20).

20. L' hálit deis nostres badius, com si llur vida depengués de la del rei. La mateixa frase, molt

oriental, es troba també a les lletres de Tell el-Amarna a Egipte. — L' ungit de Iahué,

l'elegit de Iahué, Sedecias. En ésser elegit, el rei era ungit amb l'oli perfumat. Les expres-

sions, plenes de la més gran reveréncia envers la persona del rei, revelen el partidari lleial

que era 1' autor, probablement un de la comitiva de Sedecias. — A la seva ombra. Per raó

d' entre els gentils, hom podría interpretar-ho en el sentit que els fugitius abrigaven 1' esperanca

de menar una vida tranquilla i independent al si de les nacions paganes, a 1' ombra de l'au-

toritat reial de Sedecias. Pero, quina protecció podia dispensar-los un rei que ja no era més

rei? Podien iHusionar-se els jueus, que la nació en qué es refugiarien es prestaría al joc de dei-

xar-los refer una vida nacional en el territori propi? Per aixó sembla més natural d' entendre

les paraules del poeta, d' esperances acariciades en temps passats que, malgrat la catástrofe de

l'any 598, podrien mantenir a l'ombra del nou ungit de Iahué, Sedecias, llur existencia na-

cional enmig deis pobles pagans que els envoltaven. El verset semblaría indicar que 1' autor

havia reeixit a escapar a l'encalc deis caldeus i que havia romas a Palestina.

appropinquavit finis noster

:

completi sunt dies nostri,

quia venit finis noster.

COPH.
19 Velociores fuerunt perse-

cutores nostri

aquilis caeli

:

super montes persecuti sunt

nos,

in deserto insidiati sunt
nobis.

RES.
20 Spiritus oris nostri Chri-

stus Dominus
captus est in peccatis no-

stris :

cui diximus : In umbra tua

vivemus in Gentibus.
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Maiedicció con- ty
21 Gauba t i alegra t, filia d Edom, „„ SI

,

N
- r ,. „

traEdom.
, f i,TT i

-' Gaude, et laetare filia E-

que habites a la térra d Uz! dom,
l , i quae habitas in Terra Hus:
A tU tambe paSSara la COpa, ad te quoque pervenict calix,

t* embriagarás i et posarás nua.
inebrkbens^atque nuda-

THAÚ.

Awci6dei;es. n 22 S'ha acabat la teva culpa, filia de Sion,
22 Compie^sHniquitas tua

peranca de S,on. ^ ^ depOrta mÓS !
n°n addet ultfa Ut tranS -

migret te :

Visita la teva Culpa, filia d'Edom, visitavit ¡niquitatem tuam fi-

, . | , lia Edom,
denuncia els teus pecats ! discooperuit peccata tua.

21. Apostrofe contra Edom, que s'havia alegrat de la ruina de Jerusalem (cf. Is. 34;

63, 1-6; Ez. 25, 12; 35, 15 etc.). El verset és més comprensible en un jueu restat al país,

on podía presenciar la satisfacció d' Edom, que no pas en un altre que hagués estat menat

captiu a la llunyana Babilonia o que s' hagués exiliat enjondre. Aixó explicaría millor que

1' autor ataqués Edom, en comptes deis veritables causants de la ruina de Judá. Els babilonis

0 caldeus semblen restar un poc lluny en el record (vegeu la nota al v. 22), mentre que

els edomites són al territori de Judá, fent, potser, victimes de llurs burles i vexacions els

jueus que havien romas. Cal remarcar, pero, que no s' especifica en qué consistía la iniqui-

tat o culpa deis edomites. — Gauba't. La invitació a alegrar-se és naturalment irónica, puix

que penja sobre Edom l'amenaca del calze de la ira divina. — Que habites a la térra d' El

text actual afavoriria indiscutiblement la localització de la térra d' Uz al sud, entre 1 'Arabia

1 la Idumea (cf. Jer. 25, 20). Pero resulta sorprenent que el poeta qualifiqui la filia d'Edom

com habitadora de la térra d'Uz, que no formava més que una part del territori deis edomi-

tes; i ho resulta encara més, que amenaci els llunyans edomites de la Transjordánia, quan

els qui s' alegraren de la ruina de Jerusalem i s'aprofitaren de la destrucció del reialme de

Judá per a ocupar-ne part del territori eren més aviat els edomites del sud de Palestina, ve'ins

del dit reialme. Per aixó no seria impossible, que el text hagués portat al principi només

p.¡>¡¡2, a la térra. De fet, G omet U^, mot que sobrecarrega el vers. La térra on habitaria

la filia d'Edom seria la que havien ocupat els edomites arran de la destrucció de Judá o,

senzillament, la part de Palestina que habitava ja abans i que seria considerada com formant

un sol país amb les restes del destruit reialme de Judá on vivia 1' autor. Una altra pos-

sibilitat que no es pot descartar a priori, és que « Edom » i « Uz » designin un país que 1' au-

tor no hauria volgut anomenar amb el seu ñora propi. No seria pas l'únic cas que ocorre

a la Biblia. — La copa, la copa de la cólera divina (cf. Jer. 25, 15). El vi d'aquesta copa

que haurá de beure per forca, 1' embriagará i fará que deixi al descobert les seves vergonyes

(cf. Lm. 1, 8; Gn. 9, 21). La simple menció de la «copa» suposa coneguda la célebre vi-

sió del llibre de Jeremias. El nostre passatge ha d'ésser, per tant, d'una época més tardana.

22. S'ha acabat. La iniquitat de Sion és cosa del passat, puix que ja ha rebut el seu

cástig (cf. Is. 40, 1). El perfet «s'ha acabat» no és cap perfet profétic, sinó més aviat un

perfet historie que constata un fet: que la gran prova d' Israel que era l'exili, ha pres fi! Es

alió que es desprén també de la promesa: (Iahué) «no et deporta més». Aixó obliga a

atribuir el nostre verset -i probablement també el v. 21- a un temps bastant posterior a la

caiguda de Jerusalem de l'any 587. — Visita amb visita de cástig. El subjecte és també

«Iahué». El pecat d'«Edom» no ha estat encara punit, pero el Senyor el descobrirá certa-

ment ais ulls de tothom i el castigará com es mereix. La cosa és ben segura !
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LAMENTACIÓ V

Recorda, Iahué, qué ens ha advingut, introducá,

esguarda i veges el nostre oprobi

!

2 La nostra heréncia ha passat a estrangers, m>is generáis,

les nostres cases a bárbars.

Lam. V. El capítol es distingeix deis precedents en qué ni és abecedari ni está compost

en la métrica ordinaria de les lamentacions. De més, la peca no és cap elegía, sinó própiament

una pregaría, pero una pregaría en la qual la descripció de la situació ocupa la part principal.

Aquesta situació no seria altra que la del temps de persecució d'Antíocus Epífanes. Car cap

altre monent de la historia de Judá coneguda no verifica millor les condicions suposades per

la composició : el poblé és a Palestina, subjecte a la dominació estrangera, víctima de vexa-

cions inaudites, i amb el temple «desolat». L'oració no seria, per tant, anterior a la segona

meitat del segle segon abans de Crist, contra el que es creu generalment. A l'oració haurien

estat afegits més tard, no sabríem dir exactament quan, els vv. 6, 9 i 10, que en porten el

nombre a vint-i-dos, com vint-i-dues eren les lletres de l'alfabet hebreu. Que els dessús dits

versets no formaven primitivament part de la composició, ho demostraría el fet que tots tres

parlen de la fam i tots tres están privats del paraMelisme deis membres. — L'oració s'obre amb

una invitado suplicant Iahué (v. 1) perqué consideri atentament 1' estat d'abjecció en qué

jau el seu poblé, estat que és tot seguit descrit en to elegíac enumerant els diferents mals

que han sobreprés els jueus (vv. 2-18), i solament a la fi ve de nou una veritable prega-

ría (vv. 19-22). Semblant sistema d' intercalar descripcions i súpliques és usat amb eficacia

també en alguns salms (cf. Ps. 10; 22; 26; 36; 59 etc.). Peí profund sentiment religiós

que respira, i per la manca de rancor contra els enemics juntament amb la resignació acora-

da a la miséria actual, la lamentació és digna de figurar entre les més belles pregáries.

1. Recorda. Irritat pels pecats del poblé, ( vv. 7 i 16), Iahué ha retirat deis jueus la seva

protecció. S'ha tancat, per dir-ho així, dins la seva torre de vori del cel i s'ha desentés de

Judá (cf. Lm. 3, 42-44). Per aixó s'han pogut abatre sobre ell tantes i tan grans calami-

tats. Que Déu sigui benigne i vulgui esbatre's aquesta indiferéncia hostil envers els jueus.

«Recorda», parallel d' « esguarda i veges», equival a: posa davant els ulls de la teva ment,

pensa. Tan bon punt el Senyor s' interessará peí seu poblé, els mals hauran de retrocedir i

es posará remei a una situació tan humiliant. — El nostre oprobi. Sobre 1' oprobi que caigué da-

munt Jacob a conseqüéncia de la persecució d'Antíocus, compareu 1 Mac. 1, 28 i 40.

«Oprobi» designa el mateix que «qué ens ha advingut», pero amb la connotado del carácter

humiliant que tenia per ais jueus alió que els havia passat.

2. El primer mal de qué es lamenta Fautor sagrat, és la despossessió de qué han estat

victimes. La «nostra heréncia» es refereix a les propietats que hom havia heretat deis pares

o avantpassats, no a la térra de Palestina que hauria passat ara ais babilonis vencedors i ais

pobles ve'ins que n'havien envaít una part després de la ruina de Jerusalem de l'any 587.

1 Recordare Domine quid

acciderit nobis

:

intuere, et réspice oppro-

brium nostrum.
2 Hereditas nostra versa

est ad alíenos

:

domus nostrae ad extra-

neos.
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3 Havem esdevingut orfes, sense pare,

les nostres mares són com vídues.

4 Bevem la riostra aigua a costa de diner,

la nostra llenya entra contra pagament.

5
' Amb un jou ' al nostre coll, 'som atabuixats',

ens cansem, i no ens deixen reposar.

6 A 1' Egipte havem donat la ma, a Assur, per sa-

dollar-nos de pa.

pecat ¡ astig.
7
Els nostres pares han pecat, i ja no són,

i nosaltres portem llurs iniquitats.

Les «cases» -no «casa» en singular!- que están en paraHelisme amb «herencia», están ocu-

pades en el cas present per «bárbars» (literalment « estrangers », gent estranya a la familia

jueva), mentre que havien estat destrui'des llavors de la invasió caldea, almenys les de Jeru-

salem d'on sembla que era 1' autor. Pertocant a les expropiacions de qué foren victimes els

jueus durant la persecució d'Antíocus Epífanes, compareu i Mac. i, 38; 3, 36.

3. Havem esdevingut orfes, per 1' empresonament (cf. Zac. 9, n-12) o fúgida deis pares

a les muntanyes (cf. 1 Mac. 2, 28 ss.). Si els pares haguessin realment mort, no es diria

pas que les mares han esdevingut com vídues, car haurien restat verament vídues. I si ha-

guessin estat deportáis a Babilonia, llurs mullers els haurien acompanyats a l'exili. L' autor

sagrat, que té encara pare i mare, semblaría ésser un jove que no havia seguit el pare en la

fúgida o empresonament.

4. Bevem... a costa de diner, car havien estat despullats de llurs propietats i cisternes (v.

2), i els calia, per tant, comprar-la si volien beure 'n (cf. Dt. 2, 6). Igual per la llenya.

El verset podría referir-se en rigor a les taxes que havien de pagar els jueus per a teñir accés

a les fonts, i ais boscos on s' haurien prove'it de llenya.

5. 'Un jou'. Amb Símmac inserim b'y, caigut per haplografia. — 'Som atabuixats'. Llegir

íiD'nnj. TM no dona sentit sobre el nostre coll som perseguits. L' autor podría referir-se a treballs

for<;ats que els eren imposats, o a la gravetat de les taxes i tributs que hom els exigía i que

ningú no pensava a alleujar, ans al contrari (cf. 1 Re. 12, 4-1 1). Amb la corrección el pa-

raHelisme resulta perfecte : «un jou al nostre coll» correspon a «ens cansem», i «som ata-

buixats» a «no ens deixen reposar».

6. Havem donat la ma aliudeix, potser, a alguna acció més o menys política realitzada

prop de les autoritats egípcies per tal d'obtenir el socors necessari. Jacob havia ja enviat els

seus filis a 1' Egipte per proveir-se de gra (cf. Gn. 42). Assur, que sorprén per la seva posi-

ció i forma asindética, potser ha estat introduit posteriorment per caracteritzar el vaivé de la

política de Judá entre 1' Egipte i Siria. Pero les simpaties deis jueus deis temps posteriors

anaren ais Ptolomeus que els deixaven relativament en pau, més aviat que no pas ais Seléu-

cides. El ríe Egipte estava també en condicions de poder sadollar-los de pa, més que no pas

la Siria. Assur és una expressió estereotipada que de fet designa Siria.

7. Cf. Jer. 31, 29; Ez. 18, 1. — Llurs iniquitats, el cástig de llurs iniquitats. Els jueus

postexílics es sentien encara sota el pes de la maledicció divina que havia colpit Jerusalem

l'any 587. Els mals que els afligien eren considerats com una prolongació d'aquell cástig

3 Pupilli facti sumus abs-

que patre,

matres nostrae quasi vi-

duae.
4 Aquam nostram pecunia

vivimus

:

ligna nostra pretio compa-
ravimus.

6 Cervicibus nostris mina-
bamur,

lassis non dabatur requies.

6 ^Egypto dedimus ma-
num, et Assyriis

ut saturaremur pane.
7 Patres nostri peccaverunt,

et non sunt

:

et nos iniquitates eorum
portavimus.
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8 Servi dominati sunt no-
stri

:

non fuit qui redimeret de

manu eorum.
9 In animabus nostris af-

ferebamus panem nobis,

a facie gladii in deserto.
10 Pellis nostra, quasi cli-

banus exusta est

a facie tempestatum famis.
11 Mulieres in Sion humi-

liaverunt,

et virgines in civitatibus

luda.
12 Principes manu suspen-

si sunt

:

facies senum non erubue-

runt.
13 Adolescentibus impudi-

ce abusi sunt

:

et pueri in ligno corrue-

runt.

8 Esclaus s' han ensenyorit de nosaltres,

no hi ha qui sostregui de llur má

!

9 Amb perill de la nostra anima entrem el nostre pa

per causa de Y espasa del desert.
10 La nostra pell ' es

clivella' com un fom per les cremors de la fam.

11 Violen les dones a Sion,

les verges a les ciutats de Judá.

12
Els princeps són penjats de llur má,

no és respectada la cara deis vells.

13
Els adolescents aixequen la mola

i els nois ensopeguen portant llenya.

Sofrimentsdede-

terminades cate-

gories de perso-

nes.

terrible. Solament una restaurado del poblé, completa i gloriosa com l'anunciaven els profetes,

seria el veritable senyal que la cólera de Iahué, provocada pels pecats deis pares, s'havia

apaivagat del tot (cf. el v. 21).

8. Esclaus. En virtut de llur privilegi de poblé escollit, els jueus es creien destináis a

ésser ells els amos del món, i els altres, llurs esclaus (cf. Lm.i, 5). Actualment, els pa-

pers es troben invertits: són ells que están domináis pels esclaus! Segons 2 Mac. 5, 22, un

d'aquests esclaus era un cert FiHip de Frigia. — No hi ha qui sostregui suggeriria que Judas

Macabeu no havia encara comen^at les seves campanyes alliberadores. Fora que 1' autor no

consideri també aixó com un petit socors (cf. Dn. ir, 34).

9. El nostre pa, les nostres collites, no quadra pas massa bé amb alió que és dit ais

vv. 2 i 4 sobre l'expropiació deis jueus. — L' espasa del desert alludeix probablement a la

inseguretat provinent de les rátzies deis bedu'ins.

10. 'Es clivella'. Amb G i V llegim el singular, en lloc del plural de TM. El pa que

entraven a risc de llurs vides (v. 9) no havia d' ésser pas massa abundant, si se'ls clivellava

la pell a conseqüéncia de la febre produida per la fam.

11. A partir d'aquest verset s' enumeren les sofrences de determinades categories de per-

sones. Per la violencia feta a les dones, compareu Lm. 3, 51. — Violen les dones. El subjecte

són els esclaus del v. 8. La connexió resulta clara si es suprimeixen els vv. 9-10: un ar-

gument de més contra llur autenticitat

!

12. Princeps, no de sang reial, sinó simplement gent d' importancia o oficiáis de govern.

Príncep és el qualificatiu donat a Matatias pels agents d'Antíocus, a 1 Mac. 2, 17. Sobre la

pena de mort per ais qui no volguessin obtemperar a les ordres del rei, cf. 1 Mac. 1, 50

i 60-61. — La cara deis vells. Vegeu el martiri del vell Eleazar a 2 Mac. 6, 18 ss. Remar-

qui's que no es diu res del rei o del cap d'Estat que hauria regit el poblé (cf. Dn. 3, 38).

Aquest silenci seria inexplicable, si la lamentació es referís a la destrucció de Jerusalem pels

caldeus o al temps immediatament posterior.

13. La mola. Moldre el gra amb la mola per a fer el pa era treball de dones, sobretot

d' esclaves (cf. Ex. 11, 5; Is. 47, 2). A Jt. 16, 21 és el treball imposat pels filisteus a

Samsó presoner. No és fácil de determinar si es tracta ara d'un cas análeg, o simplement

d'un mitjá de guanyar-se la vida. Les vexacions deis versets precedents i el fet de caure els
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Dol.

Humiliació.

La desolació del

temple.

Crida a Iahué.

14
Els vells han desertat la porta,

els joves han plegat llurs músiques.

15
L' alegría del nostre cor ha parat,

s' ha mudat en dol la nostra dansa.

16 La corona del nostre cap ha caigut,

o ai de nosaltres, perqué havem pecat

!

17
Per tal cosa el nostre cor ha esdevingut sofrent,

per aixó s' han enfosquit els nostres ulls

:

18 Per la muntanya de Sion que és desolada,

les guineus hi circulen

!

19 ' pero ' tu, Iahué, seus per segles,

el teu tron és per génera i génera

!

14 Senes defecerunt de por-

tis

:

iuvenes de choro psallen-

tium.
15 Defec¡t gaudium cordis

nostri

:

versus est in luctum cho-

rus noster.
16 Cecidit corona capitis

nostri

:

vae nobis, quia peccavi-

mus.
17 Propterea moestum fa-

ctum est cor nostrum,
ideo contenebrati suntocu-

li nostri.
18 Propter montem Sion

quia disperiit,

vulpes ambulaverunt in eo.
19 Tu autem Domine in

aeternum permanebis,

solium tuum in generati-

onem et generationem.

nois sota el pes deis feixos de llenya farien pensar més aviat en veritables sobredes de part

deis esclaus. La traducció de V ho entén de practiques immorals amb els nens jueus.

14. La porta, consell o tribunal (cf. Am. 5, 10, 12 i 15; Zac. 8, 16; Pr. 31, 23),

anomenat porta perqué era a les portes de la ciutat que s' administrava primitivament justicia

a Orient (cf. Gn. 23, 10 i 18; Rt. 4, 1 ss.). Els vells han hagut de renunciar a aquesta

ocupació honrosa i segurament favorita, o perqué no hi havia més justicia en el país o,

encara, perqué llur autoritat no era reconeguda (cf. no és respectada la cara deis vells, v. 12).

— Músiques, própiament : música amb instruments de percussió, sobretot de corda.

16. La corona del nostre cap. Metáfora per a significar que han estat profundament humiliats.

Els qui haurien d'ésser reis, es troben domináis i trepitjats per esclaus (cf. el v. 8). La culpa

és de llur mala conducta. Els qui han pecat són, no solament els jueus actuáis, sinó també

llurs pares (cf. el v. 7). En virtut de la llei de solidaritat, formen un sol i mateix poblé.

17-18. Doloroses són les miséries esmentades. Pero n'hi ha una de més dolorosa encara

per a llur cor de jueus fidels : la vista de la muntanya de Sion desolada i convertida en

mansió de guineus, mot amb qué el poeta vol designar probablement els xacals que tant

abunden a Palestina (cf. Jer. 9, 10; 10, 22). Sobre la desolado - Fautor no parla de destruc-

ció !- del temple de Jerusalem, compareu 1 Mac. 4, 38 ss. Es simptomátic per a la data de

composició de la pega que 1' autor sagrat, el qual experimenta una tan pregona tristesa da-

vant 1' estat lamentable de la casa de Iahué, no digui ni un sol mot deis sacerdots o deis

nabís. No és cap misteri per a ningú que el Sacerdoci de Jerusalem es mostrá més aviat

complaent amb els desigs del perseguidor Antíocus Epífanes. I el llibre deis Macabeus ( 1 Mac.

4, 46) ens assabenta que en aquells temps no hi havia cap profeta o nabí.

19. Es represa la pregaría directa, la qual s' obre, segons la fórmula acostumada, amb el

reconeixement d'un atribuí diví. L'orant exalta la grandesa divina, la qual fa ressaltar posant

la immobilitat i 1' eternitat de Déu en contrast amb la desolació del temple de Jerusalem.

— 'Perb'. Amb G i V restablim la copulativa uau. Malgrat el carácter desesperat de la si-

tuació, 1' autor no perd confianca. Hi ha sempre Iahué, que está per damunt deis esdeveni-

ments i del temps !
— Seus com rei en un tron. — El teu tron celestial, que no está exposat

a vicissituds com ho está l'altre de la térra, el temple de Jerusalem ara desolat.
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20
Per qué ens oblides per sempre,

ens abandones per llargada de dies?

21
Fes-nos tornar, Iahué, a tu, perqué tornem,

renova els nostres dies com antany
,

22
Si no ens has pas rebutjat completament,

t' has indignat contra nosaltres fins a 1' excés!

21. Fes-nos tornar... Cf. Jer. 31, 18. Ací el poeta sembla referir-se al retorn espiritual o

conversió, pero encloent la restaurado nacional com a conseqüéncia del retorn. El segon

hemistiqui, que sol expressar en altres termes la mateixa idea del primer, parla indiscutible-

ment d'un retorn a les condicions deis temps antics, els quals es distingiren, alhora, per una

més gran fidelitat a Iahué (cf. Is. 1, 21 i 26 ; Jer. 2, 2, 2-3) i una consegüent major grande-

sa nacional. I el context demana també que, ultra la reconciliació amb Iahué de qui s'havien

apartat peí pecat (vv. 7 i 16), el retorn s'entengui, encara, de la reparació deis mals de-

ploráis, mitjangant un canvi total en la situació del poblé. En tot cas, el retorn que ací es

desitja és própiament i directament el de la nació, i solament d' una manera indirecta el deis

individus. — A tu ha estat, potser, afegit posteriorment, perqué el vers resulta massa llarg.

Manca a Jer. 31, 18.

22. D'una manera tímida i com espantat de la seva mateixa suposició, Fautor demana

si Iahué no els hauria rebutjats completament. La cosa seria verament grossa i gairebé incon-

cebible. Pero la situació és tan dolenta, sense que s'albiri cap lluor d' esperanza, que hom no

sabría pas... — A la sinagoga es repetía el v. 21 després del v. 22, per tal d'evitar que la

lectura terminés amb aquest darrer verset que era jutjat pels rabins poc apropiat com a final

per massa pessimista. El mateix feien amb els llibres d' Isaías, Malaquias i Eclesiastés.

20 Quare in perpetuum o-

blivisceris nostri?

derelinques nos in longi-

tudine dierum?
21 Converte nos Domine

ad te, et convertemur

:

innova dies nostros, sicut

a principio.
22 Sed proiiciens repulisti

nos,

iratus es contra nos vehe-

menter.
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INTRODUCCIÓ
CONTINGUT DEL LLIBRE

EL llibre de Baruch consta de tres parts principáis, més una intro-

ducció histórica que les precedeix a manera de próleg. El con-

tingut de les unes i de 1' altra és com segueix :

Introducció (i, 1-14): a) Autor, lloc i data del llibre (1, introdúcelo.

1-2); b) Impressió causada entre els exiliats per la lectura del llibre,

i tramesa del darrer a Jerusalem juntament amb el producte d' una

collecta, el llibre perqué sigui llegit públicament al temple el dia de la

« festa » i els dies de reunió o de panegíria, i el producte de la collecta,

perqué hom ofereixi sacrificis per Nabucodonosor i pels exiliats (1 , 3-14).

I. Part (i, 15-3, 8): Oració de penediment, en 1' estil de les Primera»

lamentacions populars. Es subdivideix en altres dues parts : a) con-

fessió deis pecats i reconeixement de la justicia del cástig infligit per

Déu (1, 15-2, 10); b) petició de deslliuranca de l'exili, precedida

de la seva motivació (2, 11 -
3, 8).

II. Part (3, 9-4, 4): Composició de carácter didáctic, enriquida segoM part.

amb motius himnódics, sobre el camí de la « pau » i els mitjans

d' aconseguir-la. El camí de la pau no és altre que la vera saviesa.

Israel n' ha abandonat la font, i aquesta és la raó profunda de la seva

infelicitat (3, 9-15). D'ells mateixos, els homes no poden assolir la

saviesa (3, 16-31). Déu sol la posseeix i 1' ha revelada a Israel en el

llibre de la Llei (3, 32-4, 1 ). Que Israel es mostri, dones, digne de

semblant privilegi, tornant a l'observanca fidel de la Tora! (4, 2-4).

III. Part (4,5-5,9): Série de cántics d'exhortació i consol, for- Ten*. ,<

mant un tot. Després d'uns breus mots de conhort al poblé (4, 5-9'1),

1' autor passa la paraula a Jerusalem (4, 9^29), la qual exposa el seu

dolor a les ve'ines (4, 9
b-i6) i, a continuado, acomiada, confortant-
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los, els seus filis que se'n van cap a l'exili (4, 17-29). Per acabament,

1' autor s'adreca a Jerusalem (4, 30-5,9), anunciant-li la propera

ruina de la ciutat populosa que ha rebut els seus filis (4, 30-37) i

la seva propia gloria venidora (5, 1-9).

CARÁCTER COMPÓSIT

El carácter compósit del llibre, revelat ja peí simple análisi que

precedeix, és posat encara més de manifest per les diferéncies que pre-

Forma. senten les dessús dites parts. Sense insistir sobre la forma — prosa

pura a (I), prosa un poc ritmada a (II) i a (III) — , cal remarcar,

en efecte, que no assignen totes la mateixa causa a les calamitats

causes dd mai. d' Israel : a (I) són atribuides ais pecats propis i ais deis pares, i en

concret al refús d' obeir la veu deis profetes de sotmetre 's al jou del

rei de Babilonia (cf. 2, 20 ss. ) ; a (II) són explicades per l'abandó

de la vera saviesa, que és la Llei confiada a Israel ; a ( III ) el poblé

ha estat castigat, primer per culpa de la idolatría (cf. 4, 7), més avall

per la transgressió deis manaments de Déu en general (cf. 4, 12-13).

Aaimd envers ei ]_' actitud envers el conqueridor no és tampoc uniforme en totes: de
conqueridor.

m m

submissió lleial a (I), es converteix en subjugació amargada a (III),

passant per la ignorancia afectada de l'estranger a (II), 1' autor de la

qual sembla patrocinar la reclusió d' Israel en ell mateix i en 1' obser-

vanca de la Llei (cf. 1, 11-12; 2, 20 ss,
; 4, 25 i 31-33; 4, 2-4).

situado históri- La situació histórica pressuposada apar, encara, un poc diferent: segons
ca.

(I) hom no veu pas la fi de l'exili (cf. 3, 8); segons (III), la

deslliuranca és propera (cf. év iúiei, aviat, 4, 22 i 35), tant que

Jerusalem és ja invitada a pujar a 1' altura per contemplar el retorn deis

seus filis; (II), que vol explicar la preséncia d' Israel en térra estran-

gera (cf. 3, 9-10), s' acontenta amb recomanar la práctica de la Llei,

sense precisar si Israel ha de restar molt o poc temps a la térra deis

iwdivins. enemics. Hi ha, encara, la diferéncia en el nom diví : a (I) KvQiog =
Scnyor — traducció ordinária a G del tetragramma diví mm = Iahué —
amb o sense l'article, i els afegitons el nostre Déu, el Déu d' Israel

;

a ( II ) deóg= Déu, amb o sense 1' article ; a ( III ) sobretot ó áubviog

— l'Elern, al costat de &eóg = Déu i ó áyiog = el Sant. I en la inter-
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peHació: a (II) 1' autor s' ádrela a Israel, a (III) a Jerusalem (a

4, 5-8, al meu poblc). Finalment, hi ha la diversitat en les citacions Dependencia
d'altres llibres.

de, o afinitats amb, altres llibres de la Biblia : Jeremías, Daniel i Deu-

teronomi per a (I); Proverbis, Job, Is. 40-55 i Eccli. 24 per a (II);

Is. 40-55 per a (III), la darrera porció de la qual (5, 5-9) té, encara,

molta ressemblanca amb l'onzé deis anomenats Sahns de Salomó.

LLENGUA

El llibre de Baruch ens ha arribat només en grec,
1

llatí, siriac, T«ducdons.

etiópic i armeni. Pero aqüestes edicions semblen simples traduccions

d'un original hebreu. És el que admeten avui dia gairebé tots els Liengua o^nai

crítics, almenys peí que fa a la primera part.
2

Respecte a les altres

dues, la cosa és més controvertida. Amb tot, frases purament hebrees

com «ets comptat amb els de 1' hades» (3, 11), «i no hi ha inves-

tigado de llurs obres » ( 3 , 18 traduít segons el sentit : les obres deis

(¡uals són impenetrables ), o la comparació estranya « com un tron reial

»

de 5, 6 difícilment s' explicarien sense un text hebreu subjacent. En

el mateix sentit parla la traducció ca i lia de 1' asseverativa ^, sí per la

causal car. El carácter més « grec » del llenguatge a la segona i sobre-

tot a la tercera part provindria de la diversitat de traductors.

AUTOR I DATA DEL LLIBRE

Segons 1, 1-2, el llibre seria l'obra de « Baruch, fill de Nerias, Atribuciódeim-

bre.

fill de Maasias» etc., és a dir, del fidel segretari del profeta Jeremías;

1. Es sobre la versió grega, edició Swete, que havem fet la nostra traducció.

2. St. Jeroni sembla d' opinió contraria, car escriu : «Librum autem Baruch, qui apud Hebraeos nec legitur

nec habetur, prsetermisimus » (Prologus in Jeremiam). Pero els forts hebraismes de la versió grega ofereixen

indicacions inequivoques d'un original hebreu (cf. i, 10, 14; 2, 7, 23, 26, 29 etc.). El mateix es dedueix de

les citacions, a la versió Siro-Hexaplar, de la traducció de Theodoció, puix que aquest no va vertir al grec

més que els llibres escrits en hebreu o arameu. Alguns alleguen, encara, en el mateix sentit les tres notes

margináis de la dita versió Siro-Hexaplar: «aixó no es troba a 1' hebreu». Pero, com que al comen^ament

del llibre hi ha la remarca que tot ell havia estat obelat per Orígenes, sembla estrany que es digui ara d' unes

poques paraules que no es troben a 1' hebreu. Per aixó creu Nestle que les notes dessús dites es referirien, no

al text de Baruch, sinó al de l'Antic Testament, citat per Baruch, de Dt. 28, 53. Orígenes hauria cridat l'atenció

sobre el fet que el generalitzador «cadascun» av&QMJiov a Bar. 2, 3 no tenia tí^N tí^N que li correspongués

a Dt. 28, 53 (cf. Hastings, Dictionary of the Bible, vol. IV, pag. 450 nota + ).
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la data de composició, la destrucció de Jerusalem «l'any cinqué, el

[dia] set del mes»; el Uoc d' origen, la ciutat de Babilonia,

opima tradido- Entre els pocs exegetes católics que s' han ocupat de Baruch, Y exac-
nal sobre l'autor.

titud de la informado era, fins fa poc, acceptada unánimement. No
ha estat sinó darrerament, que Heinisch 1 ha cregut necessari, per raons

de crítica interna, d' abandonar la tesi tradicional peí que fa referencia

a la segona i a la tercera part que ell colloca, respectivament, al temps

de després de l'erecció del temple postexílic (entre els anys 480-350 a.C.

o, encara, 250-180), i al temps de la fi de l'exili, quan 1' alliberament

del poblé era esperat per dintre poc (cf. aviat de 4, 22). De Baruch

hi hauria solament la primera part (1, 1 -
3, 8).

Nova teoría d .m Peí que fa a la pluralitat d'autors, la tesi de Heinisch sembla in-
católic.

controvertible, avalada com és peí carácter compósit del nostre llibre.

Pero difícilment es pot anar més enllá en l'adhesió. Car si la primera

part del llibre era d' ell, mal podia Baruch citar-hi, a 1' ocasió de la

presa i incendi de Jerusalem pels caldeus, les paraules de l'autor de

la cinquena Lamentació, i per cert en una forma que implica no sola-

ment la mort d'aquest autor, sinó també la de tota la seva generació

Datadecompo-
( c f. 3 , 1-4). Si és justa la nostra opinió sobre la data de la cinquena

sicio.

Lamentació, la primera part del llibre (Bar. 1, 1 -
3, 8) no podría

ésser, en realitat, anterior al segle primer a. C. Les altres dues parts no

podrien tampoc ésser més antigües, per tal com suposen la primera,

en particular Bar. 3,9-4, 4 que es sóida evidentment a Bar. 1, 1-3, 8.

Fons historie. íntimament connexa amb la data de composició, és la qüestió de

la interpretació histórica de la peca. L' opinió més comuna pren les

paraules de la introducció del llibre (Bar. 1, 1-2) en llur valor facial

i suposa en conseqüéncia com a fons historie de 1' obreta la destrucció

de Jerusalem per obra deis caldeus l'any 587 a. C. En canvi, l'opinió

dita «romana», certament molt menys generalitzada que la precedent,

hi veu la destrucció de la capital de Judá per obra deis romans l'any

70 p. C, esdeveniment que l'autor sagrat hauria presentat amb els

trets literaris de la ruina de l'any 587 a. C.

1. Heinisch, Zur Entstehungsgeschichte des B. Baruch, a Theologie und Glaube, 1928, pág. 696 ss.
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« Sens dubte — creiem — són molt més nombrosos i greus els

problemes, per ais quals hom espera en va una resposta satisfactoria,

en la hipótesi d' una composició en període roma que no pas en aque-

lla que accepta la indicació del llibre i tempta de referir cada cosa al

temps de l'exili babilónic. Tot amb tot, també en aquest cas, si no

s' admeten remanejaments o alteracions posteriors, algunes preguntes

deuen romandre sense una resposta perspicua» (Penna 1

).

Pero el reconeixement de l'existéncia de dificultats, no sembla pas

que llevi el dret de fer veure que, en alguns casos, el text s' explicaría

molt més bé amb l'una interpretació que amb 1' altra. Per aixó, en la

impossibilitat de decidir-se categóricament en la qüestió que ens ocupa,

per manca arguments apodíctics o de gran forca en la disputa, havem

cregut més prudent d' assenyalar simplement certs indicis que afavorei-

xen 1' opinió «romana», de preferéncia a la interpretació tradicional,

excloent taxativament la pretensió de demostrar la veritat de 1' una in-

terpretació amb exclusió de 1' altra. No cal dir, per tant, que propo-

sem la dessús dita interpretació i que assenyalem els diversos indicis

com una pura hipótesi, la qual sotmetem a 1' estudi deis lectors espe-

cialitzats, perqué amb el treball mancomunat de tots puguem arribar

més fácilment a trobar la veritable solució del problema.

El lloc de composició podría ésser Palestina.
2 Es el que suggeririen, L1°' de comp°

sició.

respecte a (I) els passatges on es parla deis exiliats en tercera persona

(els dispersa, cf. 2, 4) i, sobretot, la frase al voltant nostre (2, 4) i,

1 ) Les dificultats que susciten ambdues teories són presentades per Penna al seu comentan de Baruch,

págs. 10-11. Les que militen contra la teoría «romana» són totes d' ordre extern, per dir-ho així : Com s' ex-

plicaría en aquesta hipótesi que un llibre tan tarda hagués estat acceptat unánimement pels cristians com inspi-

rat i canónic ? Que hagués penetrat a la traducció deis Setanta, entre Jeremías ¡ les Lamentacions ? Que hagués

estat preferit a d' altres, intrínsecament potser millors des del punt de vista doctrinal i que corresponien més bé

ais temps, com 1' Apocahpsi siriaca i 1' Apocalipsi grega de Baruch ( Penna oblida que 1' excelléncia de la doctrina

no és criteri d' inspiració ) ? Que un jueu contemporani pugués donar el consell irénic de pregar per Vespasiá i

Titus (cf. i, n amb el comentari corresponent ), mentre tots els escrits jueus d'aquell període són animats

d'un profund odí antiromá ? etc. Penna, en canvi, no insinúa cap dificultat de natura teológica contra la dessús

dita interpretació, que és considerada per ell simplement com menys « probable » que 1' opinió tradicional per

rao deis problemes més grans que suscita.

2. Es el que suposa la lligó de Sir a i, i a (direcció, llatí ad) Babilonia en lloc d'a (local, llatí in)

Babilonia. Pero possiblement es tracta d'una simple equivocació del traductor qui, llegint — o trobant — btt
sense la preposició de lloc 21

?
ho hauria pres com acusatiu local. L' equivocació implicaría, no cal dir-ho, l'exis-

téncia d' un original hebreu sobre el qual hauria estat feta la traducció.

17 La Biblia, vol. XV II
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tocant a (III), el llenguatge de Jerusalem ais seus filis que se'n van

a l'exili i l'ús deis vcrbs venir, conduir cap a tu (cf. 4, 37; 5, 6).

CANONICITAT

Deuterocanónk. El llibre de Baruch manca en el Canon hebreu. Pero es troba a

la traducció deis Setanta, on ocupa, segons els manuscrits, o el lloc

immediat després de Jeremías o el de després de les Lamentacions. 1

Segons una noticia de les Constitucions Apostóliques (V, 20), els

jueus el llegien a les sinagogues encara al segle tercer després de Crist.

D' entre els SS. Pares, St. Jeroni és 1' únic que nega la canonicitat del

nostre llibre. Malgrat la seva opinió desfavorable, 1' Església ha rebut

Baruch dins el Canon eclesiástic de les SS. Escriptures, on está classificat

entre els anomenats Deuterocanónics.

BIBLIOGRAFIA

Comentaris: a) Católics : Knabenbauer, en el Cursas Scriptune Sacra,

III, 4 pág. 433 ss. París 1907; Kalt, en Die Heilige Schrift des Alien

Testamentes, VII. 3/4, Bonn 1932 ;
Penna, a ¡a Sacra Bibbia sota la

direcció de Salvatore Garofalo, Torino-Roma 1953. b) Acatólics: Zóc-

kler, en Strack und Zóckler, Kur^gefasster Kommentar zji den heiligen Schrif-

ten Alten und Neuen Testamentes soivie %u den Apohryphen, IX pág. 239

ss. Munich 1891 ;
Rothstein, en Kaut^sch, Die Apohryphen und Pseu-

depigraphen des Alten Testaments, I, pág. 213 ss. Tübingen 1900;

Withehouse, en The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Oíd Tcstament,

editat per Charles, vol. I pág. 569 ss. Oxford 191 3.

1. Aquest darrer és també 1' ordre de la Vulgata. El text que hi llegim de Baruch és el de la Vetus Latina.

St. Jeroni no va traduir els llibres deuterocanónics, llevat de Tobías i de Judit.



259 BARUCH 1, 1-2

CAPÍTOL I

LA COLLECTA PER AL TEMPLE DE JERUSALEM. — CONFESSIÓ

I aqüestes són les paraules del llibre que escriví Titoi.

Baruch, fill de Nerias, fill de Maasias, fill de

Sedecias, fill de Sedei, fill d'Helcias, a Babilonia

M'any cinqué, el [dia] set del mes, a l'ocasió

Cap. I. Conté una introducció histórica (i, i— 14 ) i una confessió d'Israel que va fins a

3, 8. La introducció está integrada d'una noticia sobre Baruch i la data de la composició

del seu llibre (vv. 1-2) i d'una altra sobre 1' origen i ocasió de la confessió (vv. 3-14).

Aquesta darrera es divideix en dues parts. La primera (1, 15-2, 5) sembla destinada sobretot

a l'ús deis habitants de Judá (cf. 2, 4 al voltant nostre... els dispersa), 1' altra (2, 6-3, 8)

és més especialment la confessió deis exiliats (cf. 2, 13; 3, 8 ens has dispersat). Potser és

per raó d' aquesta distinció que algunes frases són repetides a les dues parts (cf. 1, 15 i 2,

6; 2, 4 i 2, 13 o bé 3, 8). Es característica de la nostra pe$a la citació -bastant lliure- de

llargs extractes de llibres de la Biblia.

1. / aqüestes... Comenta exactament com el llibre de l'Exode. La conjunció inicial no im-

plica cap lligam ideológic amb un altre escrit, del qual Baruch formaría la continuació, Jere-

mías per exemple com havien pensat molts autors del passat (cf. Ez. 1, 1). El mateix pro-

cediment es troba també en els llibres hebreus de Joñas i d' Ester, que no teñen certament

cap connexió íntima amb un altre que els precedeixi. L'expressió «les paraules del llibre » és

idéntica a la que és emprada a Jer. 36, 37 per a indicar el contingut del llibre, que va es-

criure Baruch sota el dictat del profeta d'Anatot després que el rei Joaquim hagué cremat el

« rotlle » famós. Amb una fórmula semblant són introdui'ts també els llibres de Jeremías i

d'Amós. Les paraules del nostre llibre són identificades a continuació amb el confíteor que

segueix (cf. els vv. 3-5 i 14). Per no fer confessió, no sembla pas que 3, 9-5, 9 hagin for-

mat part del llibre primitiu. — Fill de Nerias, fill de Maasias. Es la genealogía de Baruch do-

nada a Jer. 32, 12. Els tres noms següents són propis al nostre llibre. A l'Antic Testament

és més aviat rar de donar un arbre genealógic tan llarg (cf. Jer. 36, 14). Un cas análeg al

present es troba a Jdt. 8, 1. Peí Nou Testament, vegeu Mt. 1, 2 ss. En lloc de «Sedei», G
«Asadia», Sir ha llegit Seraias, probablement per reminiscéncia del nom del germá de Baruch

(Jer. 51, 59). Tots els dits noms són hebreus, encara que alguns no figuren enlloc més de

la Biblia. No se sabría, naturalment, a quins personatges histories correspondrien. Es digne

de remarca que no sigui donat a Baruch el títol de «profeta». Tampoc no li és donat mai

en el llibre de Jeremías.

2. L'any cinqué. L' autor no especifica 1' esdeveniment o el regnat que serveix de punt de

partenca per al seu cómput. Hom no pot pas prendre com a tal la catástrofe de Jerusalem, car

si el llibre hagués estat compost l'any cinqué després de la caiguda de Jerusalem (582 a. C),

1 Et haec verba libri, quae
scripsit Baruch filius Neriae,

filii Maasiae, filii Sedeciae,

filii Sedei, filii Helciae in

Babylonia.
2 in anno quinto, in sé-

ptimo die mensis, in tempo-
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Publicació del

llibre.

en qué els caldeus havien pres Jerusalem i
1' ha-

vien incendiada.
3

1 llegí Baruch les paraules d' aquest llibre a

orelles de Jeconias, fill de Joaquim, rei de Judá,

re quo ceperunt Chaldaei

Ierusalem, et succenderunt

eam igni. 3
Ift legit Baruch

verba libri huius ad aures

Iechoniae filii Ioakim regis

luda, et ad aures universi

Fautor hauria hagut d'escriure a continuado: després que els caldeus hagueren pres etc., i

no a V ocasió en qué etc. Hom ha d'excloure també com a punt de partida del cómput la

deportació del rei Jeconias o Joaquín (cf. Ez. 1,2), la qual podría ésser suggerida per la

menció, al v. 3, de l'ex-rei entre els assistents a la reunió en qüestió i peí silenci, altrament

suspecte, sobre Sedecias, el qual regnava justament a Jerusalem l'any 593 a. C. Car l'any

598 en qué Jeconias-Joaquín havia estat destronat i exiliat a Babilonia per Nabucodonosor, els

caldeus no havien pas pres i incendiat la ciutat de Jerusalem, com es diu en el nostre ver-

set. De més, l'any 593 Baruch es trobava certament a Palestina, en companyia del seu mes-

tre venerat el profeta Jeremías, i no pas a Babilonia -exiliat també?-, on hauria escrit el

present llibre segons el v. 1. No seria any simplement un error per mes (el mes cinqué, cf.

2 Re. 25, 8; Jer. 52, 12), de manera que tindríem llavors la designació del mes que ara es

troba a mancar? L'any seria suficientment indicat per l'incís a V ocasió en qué etc. — El set

del mes, com a 2 Re. 25, 8. Segons 2 Re. 25, 3; Jer. 52, 6 la presa de Jerusalem tingué

lloc el nou del mes; segons Jer. 52, 12 el deu. La tradició rabínica posa la primera destruc-

ció de Jerusalem pels caldeus i la segona pels romans al dia nou del mes cinqué (Ab). Es

la data en qué les commemoren també amb un dejuni els jueus moderns. — Els caldeus. La

designació deis vencedors de Judá amb el nom arcaítzant de «caldeus», en comptes de l'al-

tre més corrent de «babilonis» (compareu: rei deis «babilonis» a Ll. Jer. v. 1 ), és un poc

curiosa, i, probablement, intencionada. L' autor del comentan al llibre d'Habacuc, descobert

recentment vora la Mar Morta, interpreta resoltament els «caldeus» d'Hab. 1, 6 deis «ro-

mans». No és també la dessús dita designació en el nostre cas un criptógraf que dissimula-

ria una nació que 1' autor sagrat no volia esmentar peí seu nom propi? No deixa, encara, de

causar una certa sorpresa que la conquesta i destrucció de la capital de Judá siguin atribu'f-

des ais caldeus en general, sense que es digui res de llur rei Nabucodonosor. Car si bé és

veritat que aquest no va intervenir personalment en el setge i presa de Jerusalem de l'any

587 a. C, no ho és menys que, malgrat aixó, els altres llibres Sants li atribueixen sempre

l'acció que ell havia manat d'executar i que presidia des del seu quarter general a Ribla de

Siria. No s' hauria, per tant, de veure en el silenci del nostre autor un indici inequívoc que

la gesta de qué es parla ara, és una altra que la de la ruina de Jerusalem per obra deis ba-

bilonis l'any 587? Llavors de la guerra de l'any 70 p. C, 1' emperador Vespasiá no sola-

ment era absent del camp d'operacions, com Nabucodonosor durant la campanya de l'any

587, sinó que n' havia confiat totalment la direcció al seu fill Titus.

3. / llegí Baruch. Contra alió que faria esperar la introducció aqüestes son les paraules etc.,

1' autor, sense donar les paraules, passa tot seguit a descriure la impressió causada en els

exiliats per la lectura del llibre, i la collecta que se'n seguí. L' anomalía s' explica, senzilla-

ment, per defecte de composició. La lectura per Baruch de les paraules d' aquest llibre a ore-

11a de tot el poblé recorda estranyament la lectura análoga, feta per ell mateix en circums-

táncies molt diverses dins l'ámbit del temple de Jerusalem, de les paraules de Jeremías a les

orelles de tot el poblé (cf. Jer. 36, 9 ss.). — Jeconias. Per Jeconias o Joaquín, fill de Joa-

quim, que havia regnat solament tres mesos a Jerusalem, vegeu 2 Re. 24, 8; Jer. 22, 24-30.
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popul! venientis ad librum,
4 et ad aures potentium fili-

orum regum, et ad aures

presbyterorum, et ad aures

populi, a mínimo usque ad

máximum eorum omnium
habitantium in Babylonia, ad

i a orella de tot el poblé que havia vingut per

qüestió del llibre
4

i a orelles deis magnats i deis

filis deis reis i a orella deis ancians i a orella de

tot el poblé, del petit fins al gran, de tots els qui

La presencia de l'ex-rei de Judá no contrasta, en rigor, amb la seva condició de presoner

(2 Re. 24, 15). Car Jeconias gaudia a Babilonia d'una certa llibertat. Adhuc acaba per ésser

alliberat del tot per Evil-Merodac (2 Re. 25, 27-30; Jer. 52, 31-34). La seva posició al

temps de Nabucodonosor és illustrada per documents cuneiformes, en els quals és registrada la

provisió de queviures que li era fornida deis magatzems públics (cf. E. F. Weidner, Jojachin,

Konig von Juda, in babylonischen Keilschriften a Mélanges Syriens R. Dussaud, vol. II, París

1940, págs. 923-35; A. Bea, Konig Jojachin in Keilschrifttexten, a Biblica 23 [1942], págs.

78-82). El rei Sedecias (cf. el v. 8) no és esmentat, probablement perqué els llibres Sagrats

són muts sobre la sort ulterior del darrer rei de Judá, deportat a Babilonia (cf. 2 Re. 25, 7).

Solament Jer. 52, 11 precisa que va ésser empresonat fins al dia de la seva mort, és a dir,

que no va experimentar mai una mesura de clemencia semblant a la del seu nebot Jeconias.

— Per qüestió del llibre, per escoltar-ne la lectura. La reunió hauria estat convocada própia-

ment per donar a conéixer el llibre. Per qui hauria estat convocada, i on? La menció del

«riu Sud » al v. 4 podría suggerir una reunió religiosa per l'estil de les que celebraven els

jueus el dia del sábat vora les aigües (cf. Act. 16, 13). Com St. Pau va aprofitar la de Fi-

lipos a Macedónia per a predicar l'Evangeli, Baruch s' hauria servit d'una ocasió análoga per

a llegir el «llibre que havia escrit» (v. 1 ).

4. Després de la menció de Jeconias i de tot el poblé al v. 3, els detalls del present ver-

set semblarien superflus i afegits més tard. Pero els autors posteriors solen complaure 's en sem-

blants enumeracions. «Magnats» podrien ésser els ghibborim, recordats també a 2 Re. 24, 16,

o els «princeps» (sarim), és a dir, els nobles i els alts dignitaris del govern en general.

Els «filis deis reis» s'haurien d'entendre en sentit ampie de «princeps reíais» (cf. Jer. 41, 1;

Dn. 1,3), més aviat que no pas en sentit estríete, deis filis de Jeconias en particular, de cinc

deis quals parla la principal de les tauletes cuneiformes esmentades a la nota al v. 3. Jeco-

nias era massa jove, «a 1' ocasió en qué els caldeus havien pres Jerusalem i l'havien incen-

diada» (v. 2), perqué ja hagués pogut teñir tants filis. I els de Sedecias havien estat dego-

lláis per Nabucodonosor a Ribla de Siria després de la destrucció de Jerusalem (cf. 2 Re. 25, 7;

Jer. 52, 10). Amb el terme d' « ancians» es designarien els caps de familia i els vells vene-

rables, que gaudien de gran autoritat a Babilonia (cf. Jer. 29, 1). L'incís «a orella de tot

el poblé» és la repetició de la mateixa frase del v. 3, pero ara completada per l'expressió de

totalitat «del petit fins al gran» (cf. Jer. 6, 13; 8, 10; 42, 1 ), que ordináriament ha d' ésser

entesa en sentit relatiu. Tanmateix, en el cas present sembla que la dita expressió vol teñir valor

absolut, com ho provaria el generalitzador «tots els qui habitaven a Babilonia vora el riu Sud ».

Aquesta frase, que tant recorda Ez. 3, 15, si exclou de l'assisténcia a l'acte els qui es troba-

ven fora de la colonia deis deportáis, vol evidentment encloure-hi tots els qui vivien en ella.

La improbabilitat segons la manera de veure humana que tots els exiliáis en pes, sense dis-

tinció de grans i de petits, de nobles i de plebeus, s' hagués abocat a la reunió en qüestió

no és prou per a atribuir al text un sentit que 1' autor no volia donar-li segons totes les apa-

rences. — Sud. No ha estat identificat fins ara (compareu la plana de Dura a Dn. 3, 1 ).

Per mitjá de correccions textuals o d' hipótesis enginyoses han cercat alguns de trobar-hi el
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impressi¿. habitaven a Babilonia vora el riu Sud. 6
1 ploraren, ñum™ Sodi. 5 Qui audien-

r tes plorabant, et leiunabant,

i dejunaren, i pregaren davant el Senyor ;

6
i reco- et orabant ¡nconspectu Do-

... . mini. °Et collegerunt pe-

lhren diner segons les possibihtats de cadascun, cuniam secundum quod

7 . i, . T , i , T . ril potuit uniuscuiusque manus,
Tramen de la 'i 1 enviaren a Jerusalem al sacerdot Joaquim, nll F et míserum ¡n ierusalem
coHecu.Je™.

¿. fiH de ¡ ak sacerdots j a tQt
ad. loakin: Hclciae

el poblé que es trobaven amb ell a Jerusalem, ad Sacerdotes, et ad omnem11 j > populum, qui inventi sunt

en prendre ell els vasos de la casa del Senyor, que cum eo ¡n ierusalem :

8 cum
, . 111 i

acciperet vasa tcmpli Do-
havien estat emportats del temple, per tornar-los a m ¡ni, quae abiata fuerant

nom de 1' Eufrates o del Tigris. Més aviat caldria veure-hi la designado d'un deis diíerents

«rius» o canals que voltaven Babilonia, d'una manera análoga al riu Quebar d'Ez. r, i. Sinó

perqué la descripció transporta a les terres d'exili a la Mesopotámia (cf. sobretot la menció

del rei Jeconias), hom podría pensar ádhuc en un criptónim d'un riu que Fautor no volia

esmentar nominativament, el Tíber per exemple. A i Pe. 5, 13; Ap. 14, 8, «Babilonia» ser-

veix per a designar la ciutat de Roma (cf. la nota a 3, 23).

5. Acabada la lectura del llibre, es verifica la reacció natural en els esperits deis jueus

deportáis «vora el riu Sud». La reacció es manifesta amb els consuets actes expiatoris (cf.

Jer. 26, 19 ; 2 Re. 5, 7; 19, 1 ss.
; 23, 3 ss. ; 2 Par. 34, 31 ss. ; Ne. 9, 1 ss.).

6. Segons les possibilitats, literalment «segons podia la má de cadascun» (cf. Lv. 5, 11),

tal com li permetien les seves facultats. Ais senyals de sincera penitencia els reunits ajunten

la resolució d'enviar una oferta a Jerusalem. La contribució a la collecta fou deixada a la ge-

nerositat individual (cf. Dt. 16, 17; 2 Cor. 8, 3 ; 9, 7). Peí que es diu a continuació, la suma

recaptada entre els assistents no devia ésser menyspreable, encara que no n'és especificat el

muntant exacte. Que poguessin fer un examen de llurs possibilitats, demostra que els reunits

no es trobaven tan pelats com aixó. El passatge demostra també que no és pas solament

d'avui dia el sistema de passar la bacina durant les funcions religioses.

7. Sacerdot, per raó del contrast amb el següent sacerdots, no pot designar més que el

gran sacerdot o, almenys, el qui en feia les vegades. No se sap a qui correspondria aquest

sacerdot Joaquim. A Jdt. 15, 8 s'esmenta també un gran sacerdot Joaquim, de qui no són

donats els patronímics. Al temps de la destrucció de Jerusalem pels caldeus la dignitat era

detinguda per Serai'as, que hauria estat suprimit pels babilonis (cf. Jer. 52, 24 ss.). Segons

1 Par. 5, 41, el seu fill Josedec, que n' hauria estat l'hereu legítim, havia estat també deportat

a Babilonia. Alguns creuen que el nostre Joaquim era el successor de Sofonias «el segon sacer-

dot» (cf. Jer. 52, 24), potser amb una extensió d'autoritat, donada la vacanca de la seu.

Tal carree de substituí seria fet més versemblant encara per la seva descendencia de summes

sacerdots. Pero aixó suposa certa la identificado d'«Helcias>; i de «Salom» de la present

genealogía amb els dos pontífexs esmentats a 1 Par. 5, 39. Pero, per qué s' hauria invertit

l'ordre de les generacions, puix que Sellum (Salom) era pare d'Helcias segons el dessús dit

passatge de Paralipómens, i no al revés com apar ací?.

8. En prendre ell. L'expressió resulta ambigua, puix que el pronom ell podría referir-se

al sacerdot Joaquim del verset precedent. Pero, del moment que el diner li és enviat a Jeru-

salem on es trobava, és evident que el subjecte de prendre ha d' ésser un altre. Per raó de

la seva presencia a Babilonia (cf. el v. 3), Baruch és l'únic que s'adiu a la situació. De la

reconducció a Jerusalem per mitjá de Baruch deis vasos sagrats emportats a Babilonia per

Nabucodonosor, se'n parla solament ací (compareu Esd. 1, 7-1 1). Es igualment el nostre
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de templo, revocare in Ter-
Ja terra ¿e Juda, el dcil ck SiuilCin, VESOS (T argent

ram luda décimo die mensis . • r o j • ni i t i

sivan, vasa argéntea, quae que navia íet Sedecias, TiII de Josias, reí de Juda,
fecit Sedecias filius iosiae 9 després que Nabucodonosor, rei de Babilonia,
rex luda, 8 posteaquam ce-

i t
pisset Nabuchodonosor rex nagué deportat Jeconias amb els princeps i els
Babylonis lechoniam, etprin- . , •

i i i i i i

cipes, et cunctos potentes, presoners i els magnats i el poblé de la terra, de

Jerusalem, i 1' bagué dut a Babilonia,

in Babyionem.
_

io
j digueren : Ve 't aci que us enviem diner, Destinado dei

IU bt dixerunt : hcce misi- ° 1
§ d¡ner

mus ad vos pecunias, de perqué compreu, del diner, holocaustos i sacrifi-
quibus emite holocautomata, . . . . r , , . , . r . .

et thus, et facite manna, et cis peí pecat i encens ; i leu oblacio i oienu-ho

passatge l'únic que ens assabenta de la coníecció de vasos d'argent per obra de Sedecias.

— Siuuan és el tercer mes del calendan eclesiástic deis jueus, i correspon si fa no la al

nostre Juny (cf. Est. 8, 9). Com al v. 2 ha ornes la indicado del mes, el text actual

oblidaria ara d'especificar l'any. Pero no seria impossible que el deu de Siuuan hagués estat

inserit posteriorment. Car sorprén per la seva posició i per la manca de la preposició en

(cf. el v. 2). No es veu tampoc com hauria pogut Baruch prendre consignado en el mes tercer

(Siuuan) d'uns vasos que no haurien estat robats del temple fins al mes cinqué (Ab), el de

la presa de Jerusalem pels caldeus (cf. el v. 2). Que si hom cregués que el mes de Siuuan

ha d' interpretar-se del mes de Siuuan de l'any o anys que seguiren la caiguda de Jerusalem,

llavors caldria explicar com es fa que Baruch hagi romas tant de temps a Babilonia, quan

Jer. 43, 6 el presenta a Palestina uns tres mesos després de la catástrofe de Judá.

9. La descripció de la deportado acomplida per Nabucodonosor quan havia acudit a sufocar

la rebeHió del seu vassall de Judá Joaquim, és feta amb els mateixos termes del llibre de Je-

remías (cf. Jer. 24, 1 ; 29, 2). — Presoners (ósafionag) vol traduir el dubtós "lápfi, interpretat

ordináriament per serralhrs. — Poblé de la terra designa la gent ordinária en quant oposada

a 1' aristocracia.

10. I digueren, manifestaren llurs intencions, segurament per escrit, en una lletra que

haurien confiat també a Baruch, com li haurien confiat els vasos sagrats (v. 8), recuperáis

Déu sap com, i el fruit de la capta. El llibre no esmenta 1' arribada efectiva de cap d' aqües-

tes coses a llurs destinataris, ni tampoc la de Baruch mateix a la ciutat Santa. — Del diner.

Bé que no ho esmentin ara, els exiliats envíen també un llibre. D'ací la represa de diner.

la destinació del qual volen precisar. De la finalitat del llibre, en parlaran més avall. — Sa-

crificis peí pecat. Els sacrificis expiatoris són citats explícitament, per tal com els remitents re-

coneixen que han pecat (vv. 13, 17 etc.). L' encens no era cap mena de sacrifici per si, sinó

un element de primária importancia en els ritus hebraics (cf. Lv. 2, 1-2; Ex. 30, 1 i 34).
Sobre el judici que el seu ús mereixia a Jeremías, quan no anava acompanyat d'una verita-

ble religiositat interior, vegeu Jer. 6, 20. — ' Oblació'. Amb diferents manuscrits llegir fiavaá,

oblado, en lloc de fiávva, manna, car el traductor reprodueix simplement l'hebreu Jiro». És

sabut que, després de 1' exili de Babilonia, eren oferts sacrificis en el temple de Jerusalem per

sobirans estrangers. Com remarca Joseph Flavi (Bell. Jud. II, 17, 2-4), l'acte decisiu de la

insurrecció contra els romans fou la supressió del sacrifici diari peí César. — L' altar del Se-

nyor havia quedat destruit tant llavors de la ruina de Jerusalem pels caldeus, com al temps

de la crema del temple per les tropes de Titus. La menció de 1' altar, així com la del sacer-

dot Joaquim amb els seus col-legues i poblé (v. 7), convindria millor a les condicions de des-

prés de 1' exili de Babilonia. Segons 2, 26, la «casa» del Senyor al moment de compondré
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sobre 1' altar del Senyor, Déu nostre,
11

i pregueu offene pro peccato ad aram
J

, . .
Dorami Dei nostri :

11 et ora-

per la vida de Nabucodonosor, rei de Babilonia, te pro vita Nabuchodonosor

i
•

i i i rn n , ,
. regis Babylonis, et pro vita

i per la vida del seu hll Baltasar, per tal que siguin Baithasar fiiü e ¡us ut sfat

la pregada estava en unes condicions lamentables. Com podrien, per tant, els sacerdots oferir-

hi sobre 1' altar del Senyor els sacrificis encomanats?

ii. Pregueu... L'exhortació a pregar per la salut i conservado de Nabucodonosor i de

Baltasar s' explicada suficientment per la recomanació semblant de Jer. 29, 7. Pero es compren

encara mes bé, si es té present que la catástrofe de Judá és considerada com un cástig per

no haver-se sotmés al jou del rei de Babilonia (cf. 2, 20 ss.). L' autor accepta sense reguitnar

la situació actual, per tal com és volguda per Déu. Era la manera més indicada per a po-

der viure tranquiHament al lloc on havien estat deportáis els remitents de la peca, tal com

desitjaven ells de fer-ho (cf. el v. 12). No havia pas estat diferent 1' actitud envers la domi-

nació romana deis fariseus en temps de N. S. Jesucrist, per no dir res d'altres jueus de temps

anteriors. Per una época posterior, volem esmentar solament el cas de 1' historiador Josep Fla-

vi, del qual és sobradament coneguda 1' actitud favorable que va adoptar respecte ais romans,

en particular respecte a 1' emperador Vespasiá i el seu fill Titus. Per tant, no té res de mas-

sa estrany que, animat deis mateixos sentiments pro-« babilónics », 1' autor de la nostra pe$a

-sigui el qui sigui- hagi invitat els destinataris a pregar peí rei Nabucodonosor i el seu fill

Baltasar. L'hostilitat que la tercera part del llibre de Baruch respira contra els dominadors

deis jueus, té per objecte els «enemics» en general, sobretot una ciutat en concret (4, 32-35),

sense que s'hi parli per res de Nabucodonosor i del seu fill Baltasar, com es fa en el passatge

present. — Nabucodonosor... Baltasar. El mateix ordre, i relació entre els dos, que al llibre

de Daniel. Solament que Baltasar apar ara com corregent (cf. v. 11: per la vida de Nabuco-

donosor i... Baltasar, per tal que siguin llurs dies etc.; v. 12: visquem sota l'ombra de Nabuco-

donosor i... Baltasar etc.). Es com s'imaginaven a Orient la posició de Titus respecte al seu

pare 1' emperador Vespasiá (cf. Schürer, Geschischte des Jüdiscben Volkcs, 4
a edició, pág. 597,

nota 43). Sobre la qüestió s'ha de remarcar, encara: a) que Nabucodonosor regnava tot sol,

sense cap associat en el tron, «a l'ocasió en qué els caldeus havien pres Jerusalem » (v. 2),

és a dir, en el moment que Baruch hauria escrit el seu llibre, en el qual els jueus són in-

vitáis a pregar pels dos « corregents »; b) que en aquella circumstáncia no havia certament

nascut encara el veritable « Baltasar » i, potser, cap altre deis filis del Babiloni -la historia en

coneix solament un!-; com hauria pogut un contemporani com Baruch, que escrivia a Babi-

lonia (1, 1 ), fer una confusió semblant? c) que no és donat a Baltasar el títol de rei, a di-

ferencia d' alió que passa en el llibre de Daniel; d) que l'any 71 després de Crist Vespasiá

va fer del seu fill Titus el seu coliega en el govern, per bé que en una posició inferior (Ti-

tus no va ésser «August», ni va teñir oficialment el praenomen imperatoris) . — Per tal que siguin

llurs dies... Sembla que la intenció de la pregada era d' invocar sobre Nabucodonosor i Bal-

tasar longevitat i pau fecunda. Tais serien els conceptes que es troben implícits en la com-

parado «com els dies del cel sobre la térra», la qual pot aHudir ja sia a la seva estabilitat

(cf. Jer. 31, 35-36), ja sia a l'acció benéfica d'un superior sobre un inferior. Amb els can-

vis repetits d' emperadors, com els que havien tingut lloc abans que Vespasiá fos aclamat per

les legions, i amb les subsegüents pertorbacions de la pau i ordre cívic, era impossible que

no augmentessin les miséries i tribulacions deis súbdits (cf. Jer. 51, 46). En un sentiment

realístic de les coses, 1' autor sagrat recomanaria, dones, ais jueus d' invocar la protecció de
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llurs dies com els dies del cel sobre la térra,
12

i

que el Senyor ens doni forca i illumini els nos-

tres ulls, de manera que visquem sota l'ombra de

Nabucodonosor, rei de Babilonia, i sota 1' ombra

del seu fill Baltasar, i els servim per dies nombro-

sos i trobem gracia davant d' ells.
13 Pregueu tam-

bé el Senyor, el nostre Déu, per nosaltres, car

havem pecat contra el Senyor, Déu nostre, i no

s' ha enretirat la ira del Senyor i la seva cólera

de nosaltres fins al dia d'avui!
14

Llegireu, dones, Per qué el llibre

11-1 • r (• • , i és enviat a leru-

aquest llibre que us enviem per ier coniessio a la salem .

casa del Senyor el dia de festa i el dia d' ocasió
15

i direu :

Déu sobre Nabucodonosor i el seu fill Baltasar, perqué, com diu Jeremías ais exiliats de Ba-

bilonia, «de la pau d' ella dependrá la vostra pau » (Jer. 29, 7). Idéntica preocupació per la

pau tenia 1' Apóstol (Tim. 2, 1-2), quan demanava de pregar per les autoritats civils.

12. Aquest verset recorda molt Esd. 9, 8-9. Per la iHuminació deis ulls, compareu també

3, 4; Ps. 13, 4; 19, 8. La imatge de l'ombra protectora ocorre sovint a la Biblia, i no so-

lament en referiment a Déu (cf. Ps. 57, 2; Cant. 2, 3; Is. 30, 2; 49, 2; 51, 16; Ez. 31, 6;

Dn. 4, 9; Lm. 4, 20). — Els servim... Expressa el desig, més que no pas un ideal, que la

vida deis exiliats o deportats transcorri en pau, enmig d'una atmosfera de respecte recíproc i

de comprensió serena. El verb «servir» és el mateix emprat per Jeremias (cf. Jer. 27, 6-7

etc.; compareu Bar. 2, 21 ss.). Els remitents auguren que les pregáries deis destinataris ob-

tinguin de Déu que els concedeixi la forcea i la llum necessáries perqué es mantingui una tal

relació entre els ara súbdits i llurs governants no jueus.

13. Els destinataris han de pregar també pels exiliats. A favor deis darrers han d' impe-

trar del cel el perdó deis pecats, que havien estat la causa de llur desgracia. De la fi de l'e-

xili, no n'és dit res explícitament. Hom s' acontenta, aparentment, amb una vida més o menys

tranquilla i segura, en les condicions suposades al v. 12. D'alló que es diu a l'oració es veu

clarament que els pecats de qué es reconeixen culpables els qui es troben a la deportació,

són simplement els pecats de tot el poblé, considerats segons la doctrina de la solidaritat col-

lectiva que Ezequiel havia tant combatut (cf. Ez. cap. 18). Els exiliats porten encara les con-

seqüéncies d'aquests pecats (cf. Lm. 5, 7). La frase «no s'ha enretirat la ira del Senyor»

etc. sembla, senzillament, un eco de la súplica de Dn. 9, 16. «Fins al dia d'avui», el Senyor

no s'hauria encara aplacat! La situació poc falaguera en qué es trobaven els deportats, n'era

la prova.

14. Per fer confessió. El grec tradueix evidentment fllWin?, com a Lv. 5, 5; 16, 21;

Nom. 5,7 (cf. encara Dn. 9, 4 i 20). Per tant, el veritable sentit és confessar o fer confessió,

no publicar, fer conéixer. Els exiliats envien ais de Jerusalem un confíteor perqué se'n serveixin

a les reunions públiques el dia de festa i de panegíria. La «festa» per excelléncia era la deis

tabernacles (cf. 1 Re. 8, 2; 12, 32). Els «dies d' ocasió» o assemblea podrien referir-se par-

ticularment ais dies primer i vuité de la dita festa (cf. Lv. 23, 35-36).

15. D' aquest verset fins a la meitat del v. 20, el text concorda gairebé literalment amb

dies eorum sicut dies caeli

super terram :
12 et ut det

Dominus virtutem nobis, et

illuminet oculos nostros ut

vivamus sub umbra Nabu-

chodonosor regis Babylonis,

et sub umbra Balthasar filii

eius, et serviamus eis multis

diebus, et inveniamus grati-

am in conspectu eorum. 13 Et

pro nobisipsis orate ad Do-
minum Deum nostrum : quia

peccavimus Domino Deo
nostro, et non est aversus

furor eius a nobis usque in

hunc diem. 14 Et legite li-

brum istum, quem misimus
ad vos recitari in templo
Domini, in die sollemni, et

in die opportuno :

15 et di-

cetis

:



1, i6-i8 BARUCH

Re c oneíxemem

de la culpabilitat

del poblé,

Al Senyor, Déu nostrc, la justicia
;

pero a

nosaltres, la confusió de les cares, com en el dia

d'avui, a 1' home de Judá i ais habitants de Je-

rusalem 16
i ais nostres reis i ais nostres princeps

i ais nostres sacerdots i ais nostres profetes i ais

nostres pares,
17

per tal com havem pecat davant

el Senyor 18
i li havem estat infidels i no havem

Domino Deo nostro ius-

titia, nobis autem confusio

faciei nostrae : sicut est dies

haec omni luda, et habitan-

tibus in Ierusalem, 16 Regi-

bus nostris, et principibus

nostris, et sacerdotibus no-

stris, et prophetis nostris, et

patribus nostris. 17 Peccavi-

mus ante Dominum Üeum
nostrum, et non credidimus,

diffidentes in eum :

18 et non

Dn. 9, i i-i 7- Són també grans les afinitats de la resta de la pregária amb l'oració en gene-

ral de Dn. 9, 4-19. En vista de la qual cosa no és d'estranyar que els crítics hagin plantejat

el problema de la dependencia literaria d'amdues peces. Es Daniel, que seria tributan de Ba-

ruch, i, per tant, posterior a ell? O bé és Baruch, que hauria copiat i amplifkat la pregária

de Daniel? No cal dir, que s'han produi't molts arguments tant a favor de l'una com de l'al-

tra hipótesi, i tots igualment convincents ais ulls deis respectius defensors. Sobre el particu-

lar, nosaltres direm únicament que resulta difícil de poder concedir la palma de la prioritat a

un escrit com el de Baruch, on no hi ha gairebé una sola paraula que no recordi un altre

passatge de la Biblia. — La justicia. Els orants comencen afirmant la justicia del judici de

Déu, justicia que és provada per la confessió deis pecats del poblé. « Justicia » és pres en el

sentit de : fidelitat a la seva paraula. Cap blasme no pot ésser adrecat al Senyor per tot alió

que ha realitzat contra Israel. Ell no ha fet res més que «mantenir la seva paraula» (cf. 2, 1 ),

executar les seves amenaces. La culpa está tota de la part del poblé, que no ha obe'it les

ordres del Cel. Per aixó toca a ell d' avergonyir-se, acceptant humilment i resignadament el

cástig merescut. El verset és com l'enunciat del tema, que 1' autor es proposa de desenrotllar

en la seva oració. Per on s' explica la profusió de cites de «paraules» que el Senyor havia

pronunciat, i la insistencia a remarcar que el poblé no les havia « escoltades ». L'expressió

«la confusió de les cares» es troba ja a Jer. 7, 9. Igual que les de «com és en el dia d'avui»

(Jer. 32, 20; 44, 6) i «a l'home de Judá i ais habitants de Jerusalem » (Jer. ri, 2 i 9),

amb qué es vol indicar 1' actualitat de la remarca feta i la seva universalitat respecte al poblé,

tant de la capital com de les províncies. A Dn. 9, 7 s'afegeix encara la menció de tot Israel,

els qui són prop i els qui són lluny en la dispersió.

16. Accentua la idea d' universalitat del v. 15 amb 1' enumerado de cada una de les cate-

gories més representatives d' entre els del poblé. El trinomi de Dn. 9, 8 és ara completat amb

la menció deis sacerdots i profetes (cf. Jer. 4, 9; 8, 1 ; 13, 13 etc.). Tots els jueus, vius o

morts, dirigents o dirigits, de 1' estat eclesiástic (cf. Lm. 4, 13) o civil, són responsables de

la catástrofe que ha colpit el poblé. L' autor profesa, evidentment, la doctrina de la solidari-

tat nacional (cf. Lm. 5, 7). La menció deis profetes entre els culpables no s'adiu pas massa

amb la manera de presentar aquests personatges al v. 21.

17. Inicia el reconeixement del pecat (collectiu), per donar lloc tot seguit a la descripció

del cástig. — Per tal com. Aixi s' ha de traduir 1' inexplicable genitiu plural del pronom relatiu

amb qué comenca G (cf. la nota a 2, 7). Correspon a la partícula de relació de Dn. 9, 8,

on es refereix ais «nostres pares». En la transformació que ha fet sofrir a la frase del llibre

de Daniel, 1' autor ha donat a la dita partícula el sentit de causal explicativa. Per la fórmula

de respecte «davant el Senyor», en comptes de la més usual «contra el Senyor», compareu

Dn. 2, 10 etc.

18. El pecat consisteix principalment en la desobediencia a la Llei. El verset reprodueix
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fuimus subiectibiles illi, et

non audivimus vocem Do-
mini Dei nostri ut ambula-

remus in mandatis eius, quae

dedit nobis. 19 A die, qua

eduxit patres nostros de Ter-

ra iEgypti usque ad diem

hanc, eramus incredibiles ad

Dominum Deum nostrum :

et dissipati recessimus, ne

audiremus vocem ipsius.

20 Et adhaeserunt nobis multa

mala, et maledictiones, quae

constituit Dominus Moysi

servo suo : qui eduxit patres

nostros de Terra ^Egypti,

daré nobis terram fluentem

lac et mel, sicut hodierna

die. 21 Et non audivimus vo-

cem Domini Dei nostri se-

cundum omnia verba pro-

phetarum, quos misit ad nos :

22 et abivimus unusquisque

in sensum cordis nostri ma-
ligni, operari diis alienis,

facientes mala ante oculos

Domini Dei nostri.

escoltat la veu del Senyor, Déu nostre, de caminar

pels estatuts del Senyor que havia posat davant

la nostra fac.
19 Del dia que el Senyor féu sortir

els nostres pares de la térra d'Egipte fins al dia

d'avui havem estat infidels envers el Senyor, Déu

nostre, i ens havem ' rebellat ' no escoltant la

seva veu.
20 De manera que s' ha enganxat a nos-

altres la desventura i la maledicció que el Senyor

prescriví al seu esclau Moisés el dia que va fer

sortir els nostres pares ' de la térra d' Egipte ' per

donar-nos una térra que regala de llet i de mel,

com en el dia d'avui.
21 Pero no havem escoltat ¡am

la veu del Senyor, el nostre Déu, segons totes les

paraules deis profetes que enviá vers nosaltres,

22
sinó que havem anat cadascun en el pensament

del seu cor malvat a coldre altres déus, a fer alió

que és dolent ais ulls del Senyor, Déu nostre.

rebel des del

principi,

Dn. 9, 9-10. Compareu, encara, Jer. 9, 12; Dt. 13, 5. — Que havia posat davant la nostra

fac, com una norma externa a la qual els jueus havien de conformar llur conducta.

19. 'Rebellat'. G diu própiament ens havem precipitat. Pero Sir i Dn. 9, 5 manifesten clara-

ment que tal lliv^ó reposa sobre un text corromput : inrtD, en lloc de íJTlfi, ens havem rebellat.

Com a Ez. 20, 5 ss., la rebellió del poblé contra la veu del Senyor data deis orígens mateixos

de la nació, quan Iahué va fer sortir els hebreus de la térra d'Egipte. No es tracta, per tant,

d'un pecat deis sois contemporanis, sinó d'una culpa que és com ingénita en el poblé jueu.

20. S'ha enganxat. Per aquesta forta expressió, compareu Dt. 28, 21 i 60; Jer. 42, 16. A
conseqüéncia d'una desobediéncia tan obstinada s'ha abatut sobre el poblé jueu un cúmul de

mals, que no els han deixat més. Es aixó, segons 1' autor sagrat, la realització de les male-

diccions comminades per Moisés ais transgressors de la Llei. — Prescriví el Senyor... Es refereix

a Dt. 28, 15 ss. Per a la data del llibre és simptomática aquesta insisténcia sobre la Llei de

Moisés. Si es parla deis profetes, és d'una manera bastant genérica i gairebé sempre com de

simples predicadors contra els cuites idolátrics. — ' De la térra d'Egipte'. Ho afegim amb

molts manuscrits, car és necessari per al sentit. — Com en el dia d'avui. Sembla que aques-

ta constatació del present (cf. el v. 15) és unida per 1' autor amb la idea de la realització de

les malediccions dessús dites, i no amb la de la fertilitat de la térra « que regala de llet i de

mel», com és a Jer. 11, 5 on ocorre tota la nostra frase. L'incís darrer, que manca a l'oració

del llibre de Daniel, és molt freqüent en el Pentateuc, especialment en el llibre del Deuteronomi.

21. Repeteix el reprotxe de desobediéncia al Senyor (cf. els vv. 18-19), Per° ara en re~

lacio a la predicado deis profetes. A Dn. 9, 5 és més lógic i natural el nexe del parágraf

amb el seu context. Potser 1' autor l'ha transportat ací per raó del record del do de la ferti-

litat de Palestina al v. 20, en quant faria contrast amb la ingratitud del poblé, qui repudia

els protetes i s'entossudí a seguir els seus instints depravats i a practicar els cuites idolátrics.

— Pels vv. 21-22, compareu Jer. 3, 17; 7, 24-30; 9, 13; 16, 12; 18, 12; 23, 17; 32, 30.
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CAPÍTOL II

CONTINUA LA CONFESSIÓ DELS PECATS

Pía mantingut, dones, el Senyor la paraula seva

que havia parlat sobre nosaltres i sobre els nostres

jutges que havien jutjat Israel i sobre els nostres

reis i sobre els nostres princeps i sobre 1' ho-

cástig espanté, me d' I s r a e 1 i de Judá. 2 No ha estat pas

fet davall tot el cel com alió que ha fet ell a

Jerusalem, segons alió que és escrit en la Llei

de Moisés :

3 que ens menjaríem cadascun les

1. Continua simplement l'oració comentada a i, 15. Ais vv. 1-5 és iHustrat el binomi

« culpa-cástig » amb 1' assenyalament de la fidelitat de Déu en 1' execució de les seves amena-

ces contra els pecadors i amb una nova descripció deis efectes d'una semblant conducta di-

vina. El verb grec per «mantenir» correspon a la forma hifil de l'hebreu qílm de Dn. 9, 12

(cf. Jer. II, 5; 28, 6; 35, 16), que indica la realització o manteniment d'una promesa o

d'una amenaza de la part de Déu. A la llista d'aquells que visava la predicció segons Dn. 9, 12,

Fautor hi afegeix ara primerament els «jutges que havien jutjat Israel». Amb aquest incís,

ell es vol referir, quasi de segur, a 1' época intermédia entre el període mosaic i el període

monárquic. De manera que no seria cap faisó genérica d' indicar les diverses autoritats que

havien governat Israel (cf. Os. 7, 7; Ps. 2, 10), en práctica un sinónim de «reis i princeps»

que segueix. No infirma aixó la circumstáncia que el verb «jutjar» és aplicat en l'oració de

Daniel justament ais «reis i princeps». Car no és pas casual que Baruch hagi substitu'ít el

pronom «ens» (jutjaren) de Daniel peí nom «Israel», que tan sovint ocorre en el llibre

deis «Jutges» per a designar el poblé hebreu d'aquells temps. -— Sobre 1' borne d' Israel i de

Judá. Fórmula diferent de la de 1, 15. És també absent de Dn. 9, 12. «Israel», en oposició

a «Judá», és pres en sentit polític, per 1' Israel del Nord. L'amenaca del Senyor afectava

tot el poblé, sense distinció ni de temps ni de divisions polítiques.

2. Com a Dn. 9, 12, alguns manuscrits grecs i V afegeixen : (sobre l'home d'Israel i de

Judá, ) « que faria venir sobre nosaltres grans mals que » no han estat fets davall tot el cel

etc. Aleshores s' expressa el contingut de la « paraula » que havia pronunciat el Senyor. Es

referiría al desastre inaudit (cf. Jer. 16, 10; 19, 3) que va colpir el reialme de Judá, i Jeru-

salem en particular. La manera vaga de trametre ais llibres que contenen l'amenaca, és aná-

loga a la de í, 20. Per la hipérbole inicial que és literalment idéntica a la de Dn. 9, 12,

vegeu la nota a Ez. 5, 9.

3. Especifica el contingut de l'amenaca divina (v. 1 ), que és limitat a la predicció del

1 Propter quod statuit Do-
minus Deus noster verbum
suum, quod locutus est ad
nos, et ad iudices nostros,

qui iudicaverunt Israel, et

ad reges nostros, et ad prin-

cipes nostros, et ad omnem
Israel, et luda: 2 ut adduce-
ret Dominus super nos mala
magna, quae non sunt facta

sub cáelo, quemadmodum
facta sunt in Ierusalem, se-

cundum quae scripta sunt in

lege Moysi, 3 ut manducaret
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carns del seu fill i cadascun les carns de la seva

filia !

4
1 els ha lliurats en má de tots els reialmes

que són al voltant nostre, per a oprobi i desolació

entre tots els pobles del voltant on els ha disper-

sáis el Senyor.
6 De manera que han esdevingut

sota, i no sobre, per tal com havem pecat contra

el Senyor, Déu nostre, no escoltant la seva veu.

6 Al Senyor, Déu nostre, la justicia
;
pero a nos- pero merescut.

altres i ais nostres pares la confusió de les cares,

com en el dia d' avui !

7
' Per tal com ' el Senyor

canibalisme inhuma de devorar els pares llurs propis filis. Com Ez. 5, 10 afegeix sobre l'a-

nunci de la « Llei de Moisés » el detall que els filis devoraran llurs pares, ara es diu també de

més que «cadascun» es menjará els seus propis filis i les seves própies filies. Va de callada

que la predicció sinistra no s'ha complit mai d'una manera literal. Es tracta més aviat de

metáfores orientáis per a expressar les grans miséries que s'abatran sobre el poblé jueu, en

especial la de la fam més extremada. El nostre verset manca a Dn. 9, 13, el qual s' acontenta

amb constatar l'adveniment efectiu deis grans mals que estaven escrits a la Llei de Moisés.

— Que ens menjaríem... Allusió a Lv. 26, 29; Dt. 28, 53 (cf. Jer. 19, 9). Que l'amenaca

s'havia realitzat d' alguna manera durant el setge de Jerusalem pels caldeus, ho prova Lm. 2, 20;

4, 10. Peí temps de Titus, vegeu la historia de la filia d'Eleazar devorant el seu propi fill,

a Joseph Flavi, De Bello Judaico, VI, 3, 4 (cf. encara IV, 5, 1, 2).

4. Desolació. Tradueix nfct£^, objecte d' estupor (cf. Jer. 42, 18; 49, 13). Sembla que el

verset depén d'Ez. 5, 14-15, amb el qual té de comú la menció deis pobles del voltant.

Ez. 5, 10 parla també de «dispersar» les restes del poblé culpable. Llavors de la presa de

Jerusalem pels caldeus (1, 2), els jueus havien estat lliurats própiament en poder del sol

Nabucodonosor, i no de tots els reialmes que els voltaven. En canvi, després de la destruc-

ció de la ciutat Santa per Titus foren venuts com esclaus molts jueus, els quals anaren,

sens dubte, a parar principalment en mans deis pobles ve'ins (cf. 4, 32). Després de la re-

volta de Bar Kokhebas (135 p. C. ), 1' emperador Hadriá va fer vendré els captius jueus a

Mambre, prop d'Hebron, segur de trobar allá forca compradors entre la concurrencia barre-

jada que freqüentava aquell centre religiós de la Palestina meridional, esdevingut « el mercat

de les nacions».

5. Torna a recordar el cástig extraordinari, considerat ara com humiliació del poblé jueu,

i fa veure el nexe entre la culpa i la pena. S'ha realitzat l'amenaca del Senyor contra el

poblé, si aquest no observava alió que Ell li manava. Els jueus no havien « escoltat la veu

del Senyor»! (vv. 17-19 i 21). — Han esdevingut sota... han perdut la posició de domina-

dors que Déu els havia destinat, i han esdevingut esclaus (cf. Dt. 28, 13 i 43; Lm. 5, 8).

6. Repeteix quasi intacte 1, 15. La bella senténcia resulta ara més ben enquadrada en el

context i d'un efecte literari superior. L'oració del llibre de Daniel la dona també després

de la confessió de la culpabilitat del poblé. Per oposició a «nosaltres», l'cxpressió «nostres

pares » engloba totes les generacions passades, sense distinció de categories entre els diferents

elements del poblé (reis, princeps etc.).

7. 'Per tal com'. Així amb Sir. G ha tradu'it la partícula de rclació per el que. El

homo carnes filii sui, et car-

nes filiae suae. 4 Et dedit eos

sub manu regum omnium,
qui sunt in circuitu nostro

in improperium, et in deso-

lationem in ómnibus popuiis,

in quibus nos dispersit Do-
minus. 5 Et facti sumus sub-

tus, et non supra : quia pec-

cavimus Domino Deonostro,

non obaudiendo voci ipsius.
6 Domino Deo nostro iusti-

tia : nobis autem, et patribus

nostris confusio faciei, sicut

est dies haec. 7 Quia locutus

est Dominus super nos om-
nia mala haec, quae vene-
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havia parlat sobre nosaltres tota aquesta desven-

tura que ha vingut sobre nosaltres,
8

i no havem
apaivagat la fac del Senyor, tornant-nos-en cadas-

cun deis pensaments del seu cor malvat. 9 Així

que el Senyor ha vetllat sobre la desventura i

l'ha fet venir el Senyor sobre nosaltres, car just

és el Senyor per alió que toca a totes les seves

obres que ens ha manat, 10 mentre que nosaltres

no havem escoltat la seva veu, de caminar pels

estatuts del Senyor que havia posat davant la

seu text no té, pero, sentit : el que el Senyor havia parlat sobre nosaltres, tota aquesta desventura

que ha vingut sobre nosaltres. Per aixó els qui mantenen la seva llicó es veuen obligats a

suprimir que després de desventura. El verset desenrotlla, en el fons, la mateixa idea de i,

20; 2, 2. I és una confirmado de la justicia de Déu (v. 6): el Senyor no havia fet sinó

que caiguessin sobre els culpables els mals amb qué havia amenagat, és a dir, que « havia

mantingut la seva paraula» (cf. el v. i).

8. El poblé, en canvi, no ha volgut fer penitencia, sinó que ha preferit seguir les seves

inclinacions depravades. A Jer. 26, 19, la frase «apaivagar la fac. del Senyor» és aplicada a

la conversió del poblé, el qual havia aconseguit amb aixó que Iahué es penedís « del mal

que havia parlat sobre ells». La terminología de la segona part del verset és també del llibre

de Jeremías (cf. 1, 22), en el qual es refereix d'una manera especial a les practiques idolá-

triques que hom hauria hagut d' abandonar. El verset sencer correspon a Dn. 9, 13.

9. Ha vetllat sobre la desventura per fer-la caure sobre els culpables en cástig de llurs

pecats (cf. Dn. 9, 14; Jer. 44, 27). Amb el passatge de Dn. suara esmentat s'ha d'ometre

probablement el segon el Senyor. — Just. A Dn. 9, 14, aquest epítet es refereix a l'acció

vindicativa: Iahué tenia tota la raó de fer alió que ha fet; Israel havia merescut sobradament

el cástig infiigit. Donada la llicó « que ens ha manat » — que hom ha de suposar que és o-

riginal-, Baruch li confereix un sentit lleugerament diferent, i el refereix al dret sobirá del

Senyor a imposar els preceptes de la Llei. Cal confessar, pero, que 1' expressió « manar obres »

resulta sorprenent, sobretot davant la lligó diferent del lloc paraHel del llibre de Daniel. Ve-

geu, encara, la nota que segueix.

10. Repeteix 1, 18 (cf. Dn. 9, 10). Pero ara el rellevament de la desobediencia del poblé

és posat en contrast amb el verset que precedeix. Encara que no es veu pas ben ciar amb

quina part del verset estada própiament en contrast. Si s' oposés a la segona com semblaría

natural, voldria dir que el pecat és inexcusable en quant mancaría tot agafador per a sofisti-

car sobre la «justicia» deis preceptes divins, és a dir, del dret del Senyor a imposar-los.

Conforme a la doctrina tradicional en l'Antic Testament sobre el problema del dolor, els

mals que afiigeixen el poblé pressuposarien una culpa que calia expiar. I la culpa que els

jueus havien d' expiar amb les proves i sofriments de qué eren victimes, consistía precisament

en la violació deis preceptes que el Senyor havia imposat amb tota «justicia» al seu poblé.

Si l'oposició afectés la primera part del v. 9, aleshores el verset expressaria simplement la

mateixa idea del v. 8. Idéntic significat tindria, si la llicó de Dn. 9, 14 «que ha fet» ha-

gués estat la primitiva al v. 9
h
, en comptes de Tactual «que ens ha manat».

runt super nos :

8 et non su-

mus deprecad faciem Domi-
ni Dei nostri, ut revertere-

mur unusquisque nostrum a

viis nostris pessimis. 9 Et vi-

gilavit Dominus in malis, et

adduxit ea super nos : quia
iustus est Dominus in ómni-
bus operibus suis, quae man-
davit nobis :

10
et non audi-

vimus vocem ipsius ut ire-

mus in praeceptis Domini,
quae dedit ante faciem no-
stram.

11 Et nunc Domine Deus
Israel, qui eduxisti populum
tuum de Terra ^Egypti in
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manu valida, et ¡n signis, et nostra fac.
11

1 ara, Senyor, el Déu d' Israel, que
ia prodigiis, et in virtute tua r . 1111 i> t- •

1

n :na, et in brachio excelso, feres sortir el teu poblé de la térra d hgipte amb
et iccisti tibí nomen skut est m¿ forta, amb senyals i amb prodigis i amb pui-
dies ísu :

12 sccavimus, ím-
• 1 1 1 • r

pie egimus, ¡¡-.¡que gessímus xanca gran 1 amb brac elevat, i et feres un nom,

SS&LSteS^AÍS- com en el dia d
'

avui

:

12navem Pecat, havem estat v™^*^-
tur ira tua a n ibis

:
quia impiadosos, havem estat injustos, Senyor, el nos-

derelicti sumus pauci ínter 1 ' J
.

gentes, ubi dispersisti nos. tre Déu, tocant a totes les teves prescripcions, -
14 Exaudi Domine preces no- )q , • • 1 1 1

stras, et orationes nostras, que s enretm la teva ira de nosaltres, car som

11. I ara denota el comen^ament d' una nova part en l'oració. Compareu Dn. 9, 15;

Jer. 32, 21 s. Es el comencament de la veritable súplica després de 1' examen de consciéncia

desenrotllat ais versets que precedeixen. El text de Dn. 9, 15 apareix farcit amb frases que

ocorren també a Jer. 21, 5; 32, 20-21; Dt, 4, 34; 26, 8, amb les quals s'aHudeix a la

serie de prodigis i de senyals extraordinaris que earacteritzá la sortida d' Israel de la térra

d'Egipte i la vida del poblé en el desert. Tots aquells fets miraculosos demostraren d'una

manera evident el gran poder del Senyor, el qual va guanyar-se amb aixó un nom immor-

tal (cf. Is. 63, 12 i 14; 2 Sam. 7, 23; Ne. 9, 10). El títol de « Déu d' Israel », que subs-

titueix «el nostre Déu» de l'oració del llibre de Daniel, serviría per a recordar d'una ma-

nera afectuosa els lligams íntims entre Iahué i el seu poblé predilecte (pero compareu la

menció d' «Israel» a Jer. 32, 21). S'esmenta en particular l'alliberació de 1' esclavitud egip-

ciana, perqué constituía la més gran prova de la pertinen^a d' Israel a Déu.

12. Descriu la culpabilitat del poblé, en forma coilectiva en la primera persona del plural,

i amb els verbs en forma asindética, que els fa encara més expressius. Es l'element essen-

cial d'una pregaría expiatoria. Ocorre també en altres llibres de la Biblia (cf. 1 Re. 8, 47;
Ps. 106, 6; Dn. 9, 5; Jdt. 7, 19). Amb els passatges citats, Baruch afegeix un tercer si-

nónim ais dos termes de Dn. 9, 15.

—

Prescripcions. El grec óixaidjfiaoiv tradueix ^JJn¡?~iS de

Dn. 9, 16, i es refereix ais manaments i altres disposicions de Déu (cf. Ps. 119, 5, 8, 12

etc.; Eccli. 4, 17; 1 Mac. 1, 13 etc.). Els orants s'acusen, simplement, que no han observat

la Llei, «els estatuís» que el Senyor havia posat davant llur fac (cf. el v. 10; 1, 18).

13. Que s'enretiri... que el Senyor es mostri propici envers els qui senten que la seva

ira pesa encara sobre ells (cf. 1, 13). A Dn. 9, 16 és implorada la misericordia divina a

favor de Jerusalem i de la muntanya santa del temple. El canvi en els beneficiaris de la

pregada no deixa de teñir la seva significació. Car, no és curios que no sigui esmentada per

res en tota la present oració la capital de Judá, i que sigui dedicada al temple solament una

menció fugissera i gairebé extemporánia (v. 26)? No proven ambdós fets que -malgrat 1' es-

ment de 1' « altar», no «casa», de Iahué a 1, 10- no existien ja ni l'una ni 1' altre, i ni tant

sois l'esperanca de veure'ls restauráis? Com motiu urgent d'intervenció és invocat Pempo-
quiment del poblé (cf. el v. 29; Jer. 29, 6): el Senyor hauria de prevenir que no esdevin-

gui més preocupador ! Amb l'incís «entre les nacions on ens has dispersat» (cf. Jer. 9, 15;

Ez. 4, 13; 22, 15; 36, 19), 1' autor oblida que l'oració ha d'ésser pronunciada pels de Je-

rusalem (cf. 1, 7 i 14) i deixa que floregi la vera personalitat deis qui oren. Aquests, que

s' identifiquen evidentment amb el poblé jueu, ignoren, almenys en aparenta, 1' existencia d'al-

tres jueus a Palestina, en una forma més o menys organitzada. No era pas diferent 1' estat

de coses en aquell país després de la destrucció de Jerusalem per les tropes romanes l'any

70 p. C. En canvi, després de la ruina de Judá de l'any 587 a. C. Nabucodonosor va cons-
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deixats pocs entre les nacions on ens has dispersat! et educeos propter te: et

1 4 t-> i c i i
*

i
da nobis invenire gratiam

hscolta, Senyor, la nostra pregaría i la nostra an,e faciem eorum. qui nos

súplica, i salva 'ns per causa de tu i dóna'ns era- abduxerunt: l5 utsciatomnis

, . - í ° térra quia tu es Dominus
Motivado cía davant la íac deis qui ens han deportat,

15
per Deus noster, et quia nomen

tal que conegui tota la térra que tu, Senyor, ets S/^^enu^S"
el nostre Déu, car el teu nom ha estat anomenat

16 Réspice Domine de domo
sancta tua m nos, et inclina

sobre Israel i sobre la seva semenca. 6 Senyor, aurem mam, et exaudí nos.

i ti i ii •
17 Aperi oculos tuos, et vide:

esguarda avall des de la teva casa santa i para qu¡a non monui, qui sunt ¡n

tituir un governador de la térra en la persona del jueu Godolias (cf. Jer. 40, 7). — Som
deixats pocs, cf. Dt. 4, 27; Jer. 42, 2, amb el darrer deis quals s'ha d'afegir probablement

de molts (que érem). Així també alguns manuscrits grecs.

14. Per causa de tu. Els orants reconeixen que no teñen cap dret que el Senyor renovi a

favor d'ells les meravelles del temps de l'Exode (cf. v. 11), car han pecat greument contra

ell (v. 12). Malgrat llur indignitat, li demanen, tanmateix, que vulgui salvar-los per causa

seva, per 1' honor del seu nom, car Israel el porta aquest nom, i el deshonor d' Israel és,

en cert sentit, el deshonor del Senyor mateix davant els gentils. Amb la quasi exterminació

del poblé ja s'ha donat prou satisfacció a la justicia. Ara és el torn de la misericordia. Que
vulgui manifestar-la com altres vegades, per tal que els gentils reconeguin que el Senyor,

qui s'escollí Israel i la seva posteritat, és ara, com sempre, el Déu poderos que hom sap.

El verb «salvar» de G correspon a l'hebreu JN^, socórrer (cf. Jer. 2, 27-28). De manera

que s'expressaria amb un altre terme alió que s'ha dit de la forca i de la llum a 1, 12, on

és demanada també la gracia d'ésser tractats humanament pels vencedors. Es digna de no-

tar-se la identificació que és feta en aquest supósit entre Nabucodonosor i Baltasar, i aquells

que «ens han deportat». Baltasar no havia participat en la deportació de jueus a Babilonia

(cf. Dn. 5, 13).

15. Per tal que conegui... La concessió del favor que se li demana servirá per a glorificar

el Déu d' Israel davant els gentils, ais ulls deis quals ha restat compromés el seu honor amb

la catástrofe del seu poblé. Es la mateixa preocupació per la rehabilitació del bon nom de

Iahué, que apareix tan sovint al llibre d'Ezequiel. Pero, potser no és casual que ara es par-

li de manifestar la cosa a «tota la térra», sense distinció de nacions o reialmes. La frase

podría contenir una aHusió a la quasi unificació de la «térra» introduida per l'imperi romá.

Si la grácia, relativament modesta, que els orants imploren del Senyor no era massa feta per

a impressionar extraordináriament «tota la térra», podia, en canvi, demostrar-li molt bé que

Déu continuava a interessar-se peí seu poblé i que el protegía en la seva nova situació. Aixó

hauria estat més ostensible a «tota la térra», si els protegits del cel s'haguessin trobat al

centre polític del món d'aleshores, que era Roma. La cláusula «el teu nom ha estat ano-

menat» és aplicada a la ciutat de Jerusalem a Dn. 9, 18-19 (¿f. Jer- 7, 10; 14, 9; 34, 15

etc.). — Que tu, Senyor. G diu própiament que tu ets el Senyor, el nostre Déu. Pero el

context palesa que alió que Iahué ha de demostrar, és la seva qualitat de Déu d' Israel.

16. Insisteix perqué el Senyor no deixi inescoltada la pregária. La primera part del verset

és absent de l'oració del llibre de Daniel. Pero apareix gairebé en els mateixos termes a

Dt. 26, 15; Is. 63, 15 (cf. Lm. 5, 1). Semblant coincidencia demostra que «la teva casa

santa» aHudeix a l'habitació del cel (cf. Ps. 33, 13-14; 80, 15; 1 Re. 8, 30 i 39; 2 Par.

6, 33; 30, 27), i no al temple de Jerusalem que no existia al temps de l'oració (cf. el v.
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inferno, quorum spiritus ac-

ceptus est a visceribus suis,

dabunt honorem, et iustifi-

cationem Domino :

18 sed

anima, quae tristis est super

magnitudine mali, et incedit

curva, et infirma, et oculi

deficientes, et anima esuriens

dat tibi gloriam et iustitiam

Domino.
19 Quia non secundum iu-

stitias patrum nostrorum nos
fundimus preces, et petimus

misericordiam ante conspe-

esment en nosaltres
;

inclina, Senyor, la teva

orella i escolta !

17 Obre els teus ulls i veges, car

els morts a 1' hades, ais quals ha estat llevat 1' es-

perit de vida de llurs entranyes, no donaran pas

gloria i justicia al Senyor, 18
sinó 1' ánima, gran-

ment adolorada, d' alió que camina acotat i sense

forces, i els ulls que llangueixen i
1' ánima que

fameja et donaran gloria i justicia, Senyor !

19
Car,

26; 1, 2), i que havia estat abandonat per Iahué abans de la destrucció de la ciutat segons

Ez. 11, 22-23. Del moment que el Senyor havia de mirar sobre gent que estava «deportada»

lluny de la seva patria (vv. 13-14), és més lógic que ho fes des de la seva habitació del

cel, el qual plana sobre «tota la térra» (v. 15). Per la segona part del verset, vegeu Dn.

9, 18*.

17. Obre els teus ulls i veges és com a Dn. 9, i8 b (cf. Is. 37, 17). Solament que ara no

s' indica qué és alió de qué el Senyor s'ha de donar compte, encara que hom ho sobreentén

fácilment : la situació poc falaguera en qué es troba el poblé « deportat » !
— Hades és el ter-

me grec per xeol de l'hebreu, el món subterrani deis morts, allá on van a raure els moríais

un cop l'esperit s'ha separat del eos (cf. Ps. 104, 29; 146, 4). — Justicia, la lloan^a deguda per

l'acció desplegada peí Senyor en la salvació del seu poblé. El verset indica una altra raó que

aconsella al Senyor d' intervenir a favor del poblé: el seu interés propi. Amb Pextermini total

d' Israel, s' acabaran els seus adoradors sobre la térra, i el seu cuite cessará en conseqüéncia.

L' autor professa encara la doctrina antiga sobre el sojorn deis morts al 'xeol, a la qual no

ha afegit res de l'esperanca radiosa que anima els Mártirs de 2 Mac. 6, 18 ss. o de les glo-

rioses perspectives de Sav. 5, 16 ss. La seva concepció lúgubre de 1' altra vida explica que

hagi pogut formular un motiu com el present per a induir el Senyor a la cleméncia.

18. Els morts no experimenten més la misericordia del Senyor, i per tant no poden

donar-li'n gloria i lloan^a (cf. Ps. 6, 6; 88, 11; 115, 17). Els vius, quan són alliberats de

la tribulació i destret, ells sí que ho poden i ho deuen fer (cf. Is. 38, 18; Eccli. 17, 27-28).

Semblant contrast entre la incapacitat deis morts a lloar el Senyor i la possibilitat que els vius

ho facin, és certament el sentit del passatge. El pensament, pero, resulta expressat d'una ma-

nera defectuosa a la primera part del verset. Literalment, hom hauria de traduir: «1' ánima d'ell

1' adolorada sobre la grandesa, la qual (grandesa) camina acotada i sense forces, i els ulls

que llangueixen » etc. Són múltiples les dificultáis que ofereix el nostre text, i totes igual-

ment ditícils d' explicar. Potser la preséncia del pronom possessiu (d'ell, avzov) -no se sap

a qui podria referir-se !- va ésser originada per una falsa lectura, car no deixa de sorprendre

la repetició dins el verset del mot «ánima». Alguns manuscrits grecs i V ometen el tal

pronom, encara que aixó podria ésser degut al desig d' eliminar la dificultat. L' estorbador

«sobre la grandesa» (éni %b fiéyeftog) - V afegeix peí seu compte «del mal»- és conside-

rat per alguns efecte d'una confusió entre ghedullah o rebut (=grandesa) i golah (=exili):

l'ánima adolorada per l'exili. No podria ésser una falsa lectura de 'al-me'od (= extremament)?

Com al v. 7, la partícula hauria estat tradu'ída una altra vegada peí relatiu neutre, amb
tanta més raó que ara precedía immediatament un substantiu del mateix génere. Sembla que

a la base del present verset de Baruch hi ha Dt. 28, 65. Vegeu la nota al v. 32 i a 3, 1,

18 La Biblia, vol. XV-II
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no per les justicies deis nostres pares i deis nostres

reis, nosaltres fem caure la suplicado davant

certamen iahu¿ la teva fac , Senyor, el nostre Déu !

20 Car has
havia anunciat el i i • i t i i

c4st¡g. abocat la teva ira i la teva colera contra nosaltres,

tal com havies parlat per má deis teus esclaus, els

profetes :

21 «Aixi diu el Senyor : Inclineu la vostra

espatlla i serviu el rei de Babilonia, perqué habi-

teu sobre la térra que he donat ais vostres pares;

22
pero si no escolteu la veu del Senyor de servir

19. Fem caure, cf. Jer. 38, 26; 42, 9. Els orants remarquen expressament que tota llur

confianza es funda, no en cap dret personal o hereditari, sinó en la gran misericordia del

Senyor. «Justicies» és pres en sentit legal, i designa els mérits contrets amb l'observanca

de la Llei. A Dn. 9, 18 manca «i deis nostres reis», que V omet també ací. No es veu la

raó d' esmentar ara els reis en particular (cf. el v. 1; j, 16), sobretot després de la menció

deis «pares» o avantpassats en general. El verset recorda la doctrina de St. Pau a Rom. 5,

18 (cf. Ap. 19, 8).

20. Car. Potser correspon a 1' asseverativa sí. La traducció de ^3 per la causal dona al

verset l'aspecte d'explicació per qué els orants no confien en els mérits deis avantpassats,

l'existéncia deis quals negarien indirectament. Si haguessin estat reals els tais mérits, la nació

deuria gaudir d' una gran prosperitat segons la teología de l'Antic Testament. Ara, en canvi,

hom té tot el contrari. £0 que seria una prova palmaria que els tais mérits no existien. Ben

insensat hauria estat, per tant, de confiar en ells ! En lloc d' una interpretació tan enrevessa-

da, sembla preferible de veure en el nostre verset simplement la concatenació d'un altre pa-

rágraf mitjancant 1' asseverativa. L' autor insistiría en la culpabilitat del poblé, pero ara en re-

lació a la desobediencia a una « paraula » especial del Senyor. La frase «abocar la ira» etc.

amb qué s' indica la calamitat que s' ha abatut sobre Judá, ocorre sovint a d' altres pagines

bíbliques, sobretot del llibre d'Ezequiel (cf. Jer. 36, 7; Ez. 7, 8; 14, 19; 20, 8, 13 etc.).

—
- Per ma... per mitjá o per ministeri deis profetes. Sobre aquest hebraisme, compareu Jer.

50, 1. El plural «profetes», malgrat que es tracta d'un sol profeta ben concret, s'ha d' ex-

plicar, segurament, per la cireumstáncia que la «profecia» es trobava dins el llibre (cf. 4, 1)

deis «profetes» (D, S',2i), més aviat que no pas peí fet que la citació que segueix está con-

fegida amb fragments de passatges diferents del llibre de Jeremías. A 1, 21 es parla també

de «totes les paraules deis profetes» en plural, tot i que 1, 22 és redactat en una fraseolo-

gía marcadament jeremiana. El cas seria análeg a la citació de les «paraules» del Senyor

que són « escrites » a la «Llei de Moisés» (cf. els vv. 1-2 i 7; 1, 18-21). A Mt. 5, 17 és

ja suposada la divisió de l'Antic Testament en «la Llei» -anomenada «la Llei de Moisés»

a Me. 12, 26- i «els profetes».

21. Es una citació, arranjada per 1' autor a la seva manera, de Jer. 27, 11-13. La Vetus

Latina omet tota la segona part del verset. L' incís « que he donat ais vostres pares » manca

al text de Jeremías esmentat. Pero sovinteja en altres passatges bíblics, que és inútil d'asse-

nyalar en particular.

22. Depén de Jer. 25, 7-8, al qual s'afegeix, naturalment, la menció de «servir el rei

de Babilonia», que reclama el context actual. Tot el verset és també absent de la Vetus

Latina. Després de «Senyor», V afegeix «el vostre Déu», que podria ésser original,

ctum tuum Domine Deus
noster :

20 sed quia misisti

iraní tuam, et furorcm tuum
super nos, sicut locutus es in

manu puerorum tuorum pro-

phetarum, dicens :

21 Sic dicit

Dominus : Inclínate hume-
rum vestrum, et cervicem

vestram, et opera facite regi

Babylonis : et sedebitis in

térra, quam dedi patribus

vestris. 22 Quod si non au-

dieritis vocem Domini Dei

vestri operari regi Babylo-

niae : defectionem vestram
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faciam de civitatibus luda, et

a foris Ierusalem, 23 et au-

feram a vobis vocem iucun-

ditatis, et vocem gaudii, et

vocem sponsi et vocem spon-

sae, et erit omnis térra sine

vestigio ab inhabitantibus

eam. 24 et non audierunt vo-

cem tuam, ut operarentur

regi Babylonis : et statuisti

verba tua, quae locutus es

in manibus puerorum tuorum
prophetarum, ut transferren-

tur ossa regum nostrorum,

et ossa patrum nostrorum
de loco suo :

25 et ecce pro-

iecta sunt in calore solis, et

in gelu noctis : et mortui
sunt in doloribus pessimis,

in fame et in gladio, et in

emissione. 26 Et posuisti tem-
plum, in quo invocatum est

nomen tuum in ipso, sicut

liaec dies, propter iniquitatem

23. Transcriu en gran part Jer. 25, 10-11. La imatge amb qué es descriu un país on no

es nota cap senyal de joia i de vida, es llegeix diferents vegades al llibre de Jeremías (cí.

Jer. 7, 34; 16, 9; 33, 11). Els elements deis vv. 21-23 que no compareixen ais passatges

damunt citats, poden trobar-se fácilment a Jer. 33, 43; 33, 10; 44, 6, 9 i 17; 48, 9.

24. Retorna el concepte fonamental de tota la pregaría, que és el nexe entre la culpa i

el cástig. Peí verb « mantenir », vegeu el v. 1. L'expressió «parlar per má deis profetes » és

la mateixa del v. 21. També ací, les «paraules» deis profetes són les d'un profeta sol. L'a-

menaca és descrita gairebé amb les mateixes paraules del llibre de Jeremías (cf. Jer. 8, 1 ).

25. Constata la realització de l'amenaga de Jer. 8, 2. Quan ha tingut lloc la dita profa-

nació de sepultures? La historia no la recorda ni per la destrucció de Jerusalem pels caldeus

(1, 2), ni per la ruina de Judá de l'any 70 després de Crist. — Moriren... Es també del

llibre de Jeremías P enumerado de les quatre calamitats que han abatut el poblé jueu (cf.

Jer. 14, 12; 24, 10; 32, 36; 34, 17; 38, 2). De la confrontado deis diferents textos hebreus

i de la traducció deis Setanta (cf. especialment 39, 36 de G = 32, 36 de TM) apar d'una

manera clara que el difícil ánoavolr¡ és entes en el sentit de pesta, no d' exili com podría fer

suposar el seu significat etimológic. Aquesta segona part del verset podría haver estat afegi-

da més tard, car no Higa pas massa amb alió que precedeix. Si és original, el subjecte de

«moriren» serien sobretot els «pares» (v. 24). L' autor hauria entes, encara, les paraules

del llibre de Jeremías de l'estenallament del poblé, més aviat que d'una vera exposició a la

intemperie deis cadávers desenterráis.

26. Finalment un record peí «santuari que está desolat» (Dn. 9, 17), pero d'una bre-

vetat desconcertant. Ni tan solament es fa una pregaría a favor d'ell. Es constata secament

que Déu l'ha destru'it, per culpa deis pecats del poblé. Era indiferent a 1' autor la seva res-

taurado? O és que la considerava impossible? Els jueus de després de l'any 587 a. C. no

van renunciar mai a l'esperanca de reconstruir la casa de Iahué. — La casa sobre la qual...

el temple de Jerusalem, el qual jau evidentment en ruines després de l'incendi (el. 1, 2).

Semblant desastre no s'ha realitzat més que dues vegades, la primera llavors de la destruc-

ció de Jerusalem pels caldeus, la segona llavors de la presa de la ciutat per Titus. Per la

frase «sobre la qual és anomenat el teu nom», vegeu Jer. 7, 10; 32, 34. L'incís «com és

el rei de Babilonia,
23

faré desaparéixer de les ciu-

tats de Judá i deis carrers de Jerusalem la veu de

goig i la veu d' alegría, la veu de 1' espós i la veu

de 1' esposa, i tot el país esdevindrá una desolació

sense habitant ! »
24

I no escoltárem la teva veu

de servir el rei de Babilonia, i mantingueres les

teves paraules que havies parlat per má deis teus

esclaus, els profetes, que els ossos deis nostres reis

i els ossos deis nostres pares serien trets de llur

lloc,
26

i ve 't ací que están exposats a la calda

del dia i a la gelabror de la nit. Sí, moriren de

sofrences cruels, de fam i d' espasa i de pesta.
26

1

has posat la casa sobre la qual és anomenat el

teu nom, com és en el dia d'avui, per la maldat
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domus Israel, et domus luda.
27 Et fecisti in nobis Domine
Deus noster secundum om-
nem bonitatem tuam, et se-

cundum omnem miseratio-

nem tuam illam magnam

:

28 sicut locutus es in manu
pueri tui Moysi in die, qua
praecepisti ei scribere legem
tuam coram filiis Israel, 29 di-

cens : Si non audieritis vo-

cem meam, multitudo haec
magna convertetur in mini-

mam inter Gentes, quo ego
eos dispergam :

30 quia scio

quod me non audiet populus.

populus est enim dura cer-

vice : et convertetur ad cor

suum in térra captivitatis

suae :

31 et scient quia ego
sum Dominus Deus eorum,

en el día d' avui» (cf. i, 13, 15 i 20; 2, 6 i 11) implicada unes condicions actuáis lamenta-

bles per al temple de Jerusalem, difícilment compatibles amb 1' existencia de 1' altar de Iahué de

1, 10 i amb la presencia a la ciutat Santa d'un sacerdoci més o menys organitzat (1, 7).

La darrera frase del verset ocorre també a Jer. 11, 17. Aparentment serveix de pont per a

passar al nou testimoniatge sobre les amenaces divines, que segueix.

27. Donada la posició del verset, el pensament podría ésser que el Senyor no havia cas-

tigat el seu poblé tan severament com es mereixia la « maldat de la casa d' Israel i de la ca-

sa de Judá» (v. 26). Si Déu no hagués usat envers ell de misericordia, el poblé hauria es-

tat completament destrui't (cf. Lm. 3, 22; Jer. 4, 27; 5, 10). Tot amb tot, la continuació

sembla imposar una altra interpretació. Baruch anomenaria la punició una bondat i una mi-

sericordia de Déu, per tal com és a conseqüéncia d' aquesta punició que el poblé ha recone-

gut els seus pecats i ha implorat la misericordia del Senyor (cf. els vv. 30-33). En els dos

substantius grecs per «clemencia» i «misericordia», s'hi amaguen els dos termes hebreus

béséd i rahamim, que van sovint units per a intensificar el concepte de la misericordia divina

(cf. Ps. 40, 12; 51, 3; Is. 63, 7; Jer. 16, 5; Os. 2, 21).

28. Per má... Vegeu els vv. 21 i 24. Aquesta vegada es fa referencia a textos de la «Llei

de Moisés» (cf. Lv. 26, 32-45; Dt. 28, 62-64; 3 o » 1 ss0- Sembla que el sentit de «davant

els filis d' Israel» és simplement el mateix de «davant la nostra fa<;» del v. 10(1, 18), sen-

se que calgui admetre que el Senyor havia ordenat a Moisés d'escriure la «Llei» en presen-

cia deis israelites.

29. Si no escolten... La cita visa principalment Dt. 28, 62 (cf. Lv. 26, 14; Dt. 28, 15).

Entre els dos adjectius «gran» i «nombrosa», alguns manuscrits i Sir hi posen la conjunció

copulativa. V omet «nombrosa». La frase «entre les nacions on els dispersaré» és de l'autor

(cf. els vv. 13-14), qui es recorda, segurament, de les mateixes paraules de Dt. 30, 1; Jer.

32, 37 (cf. Ez. 11, 17; 36, 24).

30. El Senyor preveía la desobediéncia efectiva del poblé, perqué coneixia la seva índole

rebel, la seva trista característica de poblé de bescoll dur, com es diu sovint a la Biblia (cf.

Ex. 32, 9; 33, 3; 34, 9; Dt. 9, 6 i 13; 10, 16; 31, 27 etc). Pero sabia també que l'exili

i les calamitats li farien obrir els ulls i el farien tornar a resipiscéncia (cf. Lv. 26, 39-41

;

Dt. 4, 30; Ez. 36, 31). El verset reprodueix el sentit, més aviat que no pas les paraules de

la Llei que el Senyor havia manat a Moisés d'escriure (v. 28).

pero umbé ha- de la casa d' Israel i de la casa de Judá.
27 No-

via promés de < <
1 1

perdona i res- gensmenys has obrat envers nosaltres, Senyor, el

taurar ei pobie.

nostre j)¿Uj conforme a tota la teva cleméncia i a

tota la teva gran misericordia,
28 com havies parlat

per má del teu esclau Moisés el dia que li vas

manar d' escriure la teva Llei davant els filis d' Is-

rael, dient:
29

« Si no escolteu la meva veu, tan

cert aquesta multitud gran, nombrosa es convertirá

en petita entre les nacions on els dispersaré.
30

Sí,

sé que no m' escoltaran, car és un poblé de bes-

coll dur
;
pero ho faran revenir a llur cor a la

térra de llur deportació,
31

i coneixeran que jo,
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et dabo eis cor, et intelli-

gent : aures, et audient. 32 Et

laudabunt me in térra capti-

vitatis suae, et memores erunt

nominis mei. 33 Et avertent

se a dorso suo duro, et a

malignitatibus suis : quia re-

miniscentur viam patrum su-

orum qui peccaverunt in me.
34 Et revocabo illos in ter-

ram, quam iuravi patribus

eorum Abraham, Isaac, et

Iacob, et dominabuntur eis :

et multiplicabo eos, et non
minorabuntur. 35 Et statuam

lilis testamentum alterum
sempiternum, ut sim illis in

el Senyor, sóc llur Déu. Llavors eis donaré un

cor i orelles que oeixin,
32

i em lloaran a la

térra de llur deportació i es recordaran del meu
nom ;

33
i es convertirán de llur dors dur i de

llurs males obres, car es recordaran del camí de

llurs pares que han pecat davant el Senyor. 34 Des-

prés eis faré tornar a la térra que he jurat a llurs

pares, a Abraham i a Isaac i a Jacob, i s' ense-

nyoriran d' ella, i eis multiplicaré i no s' empoqui-

ran.
35

1 eis establiré una alianca eternal, de ma-

31. La reflexió portará eis exiliáis al reconeixement práctic deis deures del poblé jueu en-

vers el seu Déu nacional. La frase es troba a Ex. 6, 7; 16, 12 (cf. Jer. 24, 7; Ez. 39, 22).

— Un cor. Alguns manuscrits menors, Sir i V afegeixen per conéixer o entendre, complement

que és reclamat peí parallel «orelles que oeixin» (cf. Dt. 29, 3; Jer. 5, 21). Les dues parts

anatómiques del eos huma designen la mateixa cosa, és a dir, la promptitud a seguir eis im-

pulsos divins i a obeir eis manaments del Senyor. No és gaire diferent el sentit de Jer. 32,

39; Ez. 11, 19; 36, 26, on Iahué parla de donar ais repatriats un cor nou i un esperit nou.

Compareu, encara, Dt. 30, 6. Segons el nostre verset, el poblé de l'esdevenidor será tot el

contrari d'aquell poblé antic de « bescoll dur» (v. 30).

32. Em lloaran... faran alió que es diu al v. 18. Es, pero, curios que aquesta práctica

religiosa sigui ara limitada al temps de la «deportació» (v. 14). Aixó faria pensar que les

qualificacions del damunt dit v. 18 descrivien les condicions tristes en qué es debatien eis

« deportáis » en el lloc on el Senyor eis havia dispersáis ( v. 13), i peí millorament de les

quals haurien de pregar eis de Jerusalem (1, 12-13). — &s recordaran del meu nom. Per

raó del paralielisme voldria dir, segurament, que celebraran el poder del Senyor, manifestat

una vegada més en eis favors atorgats ais «deportáis», en especial en el redrecament de llur

situació precária.

33. Torna a insistir en la repudiado de la insensibilitat del cor (v. 30) i deis seus pro-

pósits malvats (v. 8). Será la conseqüéncia del cor (que entendrá) i de les orelles que oirán

(v. 31). Com motiu que facilitará la correspondencia deis exiliats a la grácia divina, és pre-

sentat el quadre de la trágica situació provocada pels pecats de llurs pares. — Del camí de

Uurs pares, de la sort que eis tocá perqué havien pecat contra el Senyor.

34. La promesa d'un retorn a la pátria com conseqüéncia del retorn a Déu es llegeix ja

a Dt. 30, 3 ss. Compareu, encara, Jer. 29, 14 etc. Es molt freqüent a la Biblia la fórmula

que recorda l'asseguranca donada ais Patriarques sobre la possessió de la Palestina (cf. Dt.

6, 10 etc.). Per la darrera cláusula, compareu Jer. 29, 6, on apareix en un context diferent.

Ací ha estat introdüida, probablement per raó deis vv. 13 i 29 de més amunt.

35. Establiré una alianca eternal. Es manllevat a Jer. 31, 31 ss.
; 32, 40. Les bases de la

nova relació amistosa entre el Senyor i el seu poblé no excedeixen 1' abast del pacte del Sinaí

(cf. Jer. 11, 4). Pero l'alianca que és ara promesa no será rompuda mai, com ho havia es-

tat desgraciadament la passada. Eis jueus es mantindran sempre més fidels a llur Déu, com
efecte de la transformació interior que s' operará en ells. Com que no pecaran contra Déu
(cf. 1, 17-19), d'ací que tampoc el Senyor no tindrá motiu de tornar-los a castigar amb la



2, 35 BARUCH 278

ñera que jo seré llur de Déu i ells serán el meu
poblé ; i no mouré més el meu poblé d' Israel

de la térra que els he donat».

Deum, et ipsi erunt m¡h¡ in

populum : et non movebo
amplius populum meum, fi-

lios Israel a térra, quam de-

di illis.

dispersió (v. 13) o deportació (v. 14). — En aquesta llarga citació (vv. 29-35), 1' autor

es limita a recordar primerament a Déu i, després, al lector profecies antigües, sense que en

faci cap de nova peí seu compte. Es, pero, sorprenent que totes les posi sota l'autoritat de

la «Llei» que el Senyor havia manat a Moisés d'escriure (v. 28), quan és evident que al-

gunes pertanyen a d'altres « escrits » de la Biblia. Més sorprenent resulta encara, que s'es-

menti l'anunci de la repatriació d' Israel, el qual no encaixa gaire amb els vv. 27-28, ni és

représ per res en la continuació de l'oració. Un procediment tan singular és completament

inconegut ais altres llibres de l'Antic Testament.
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CAPITOL III

FI DE LA CONFESSIÓ. — ELOGI DE LA LLEI, LA VERA SAVIESA DE LA VIDA

1 Et nunc Domine omni- O ,, it^'J>ti i

potens, Deus Israel, anima Oenyor tOtpoderOS, el Deil Q Israel, Mía anima Que el Senyor

in angUStÜS, et SpiritUS an- . , . . consideri, dones,

xius ciamat ad te :
2 audi en angoixes i un espent descoratjat crida vers tu : la sltuació actual

Domine, et miserere, quia 9 . . . . del seu poblé a

Deus es misericors, et mi- « hscolta, Senyor, i tingues pietat, car havem ve*¡m

serere nostri : quia peccavi- , o ,

mus ante te.
3 Quia tu sedes pecat davant teu ; car tu estas assegut per 1 eter-

1. Es la conclusió de l'oració. En una suprema crida al cor de Déu, els orants resumeixen

tots els motius més adequats ais ulls d'ells per a guanyar-los el favor divi. Aquests motius

es basen en la relació del Senyor amb el poblé, i en la situació present del darrer. — Tot-

poderós correspon a deis exércits de l'hebreu: Iahué deis exércits, el Déu d' Israel (cf. Jer. 25, 27;

Sof. 2, 9). — Descoratjat. G tradueix segurament n¡"D, dit d'un llum que s' apaga per manca

de combustible (cf. Is. 61, 3). L' ánima angoixada i l'esperit descoratjat és l'autor de la cin-

quena Lamentació, les paraules del qual són citades a continuació d'una manera resumida i

bastant lliure, com acostuma fer Baruch amb els textos bíblics que addueix. Els accents de la

Lamentació aHudida són certament de descoratjament i d' aflicció. I és, potser, per aixó que ara

és posat en relleu un tal estat d'esperit, a fi de commoure el cor de Déu, per tal com Ell

havia demanat que hom se li adrecés en la tribulació (cf. Ps. 50, 15), i és aleshores que

escolta més favorablement les súpliques (cf. 1 Sam. 1, 10; Ps. 120, 1; Jn. 2, 8). Pero és

molt probable també que els dos epítets dessús dits haguessin caracteritzat la veritable situa-

ció moral en qué es trobaven els exiliáis, la qual els autoritzava a apropiar-se les paraules de

la Lamentació aliegada i explicava, alhora, que parlessin tant de « lloar el Senyor» (cf. els

vv. 6-7; 2, 32): l'ánima atribolada és la qui dona gloria i justicia al Senyor (2, 18)! Que
l'autor citi la Lamentació amb una fórmula peculiar, i no amb la de 2, 20, és una prova que,

en el seu Canon escripturístic, les Lamentacions no venien immediatament després del llibre

de Jeremías, sinó que figuraven en una secció diferent, la deis « Escrits » com en la Biblia

hebrea actual.

2. Tingues pietat. Alguns manuscrits porten car tu ets un Déu misericordiós, i tingues pietat

;

Sir diu car tu els misericordiós i benigne. La darrera llicó és, probablement, la més acostada a

1' original. Per la fórmula «pecar davant», vegeu la nota a 1, 17. Més que les paraules, és

donat ací el sentit general de la Lamentació cinquena, obra d'una persona «en l'angoixa».

Sobre la fraseología amb qué és expressat, compareu Ps. 4, 2; 27, 7; 69, 17; Jl. 2, 13.

L' humil reconeixement del pecat, que és addui't ara com motiu que requereix 1 'exaudiment

de Déu, ha sortit sovint en la nostra oració (cf. 1, 13 i 17; 2, 12).

3. Estaríem perduts. Es una pregunta com ho ha compres V contra G. Vol dir: és ima-

ginable que el Déu etern i lliure de les vicissituds d'aquest món (cf. estás assegut per l'eternitat')

que és el Déu dTsrael, deixi perir la seva propia obra, ell que és amo i rector de la historia?

Compareu Lm. 5, 19-20. Amb les paraules d'altri, els orants representen a Déu la inconve-
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nitat, i nosaltres estaríem perduts per 1' eternitat ? »

4 Senyor totpoderós, el Déu d' Israel, escolta dones

la pregaría deis morts d' Israel i filis deis qui havien

pecat davant teu, aquells que no escoltaren la veu

de tu, llur Déu, de manera que s'ha enganxat

a nosaltres la desventura.
5 No et recordis pas

de les iniquitats deis nostres pares, ans recorda't

de la teva má i del teu nom en aquesta ocasió

;

6
car tu, Senyor, ets el nostre Déu, i et lloarem,

in sempiternum, ct nos pc-

ribimus in aevum ?
4 Domine

omnipotens, Deus Israel, au-

di nunc orationem mortuo-

rum Israel, et filiorum ipso-

rum, qui peccaverunt ante

te, et non audierunt vocem
Domini Dei sui, et aggluti-

nata sunt nobis mala. 5 Noli

meminisse iniquitatum pa-

trum nostrorum, sed memen-
to manus tuae, et noniinis

tui in tempore isto :
6 quia

tu es Dominus Deus noster,

et laudabimus te Domine

:

niéncia que Ell, eternament benaurat, deixi en la miseria actual el seu poblé predilecte.

4. Deis morts d' Israel i filis... són la generado, ja desapareguda, en nom de la qual

parlava 1' autor de la cinquena Lamentado. Sobre filis deis qui havien pecat davant teu, compareu

Lm. 5, 7. «Filis deis qui» etc. és aposició de « morts d'Israel», de manera que són una

mateixa cosa. — Aquells que no escoltaren... es refereix ais «qui havien pecat davant teu», és

a dir, ais «pares» de Lm. 5, 7, on es diu que «han pecat», concepte que el nostre autor

expressa amb la seva frase favorita «no escoltaren la veu de tu, llur Déu», per tal com el

verb «pecar» acabava d'ésser usat. — De manera que... Es la mateixa frase de 1, 20. Com
a Lm. 5, 7, les calamitats que afligeixen els orants són considerades conseqüéncia deis pecats

deis avantpassats, en virtut de la llei de solidaritat nacional. Es degut simplement a la de-

pendencia respecte al dit passatge, si ara els mals del poblé jueu són presentáis com cástig

deis pecats d'altri. Que les victimes no es tenien per del tot innocents, ho ha dit el nostre

autor en més d'una ocasió a través del «llibre».

5. No et recordis... cf. Ps. 79, 8; Is. 64, 9. Déu és pregat d'oblidar peí moment els pe-

cats deis pares, que havien estat la causa de la desgracia del poblé (v. 4). Segons Is. 59, 2,

les iniquitats deis oients són com una paret mitgera entre el Senyor i el seu poblé, alió

que impedeix que Iahué es mostri propici i faci venir la salvació. — De la teva má (cf. 2, 11),

del teu poder o, com es diu en altres bandes, del teu brac. poderos que tantes meravelles

ha obrat en altre temps a favor del teu poblé escollit. — Del teu nom. «Nom» és práctica-

ment sinónim de «brac», i designa la gloria que el Senyor havia adquirit amb els fets ex-

traordinaris amb qué havia socorregut el seu poblé en situacions difícils (cf. 2, n). Amb la

invitado a recordar les gestes passades, els orants inciten indirectament el Déu d' Israel a

obrar «en aquesta ocasió», en qué el poblé jueu es troba en una altra situació difícil. Llur

pretensió no és, pero, que siguin renováis els grans fets de la historia del passat. Ells s'a-

contenten amb que puguin menar una vida tranquilla i decent a la térra on han estat de-

portats (1, 12). Res no es diu de l'alliberació de la nova esclavitud, ni de la reconducció

deis del poblé a la térra de llurs pares.

6. Car tu, Senyor... Dona la raó per qué el Senyor ha de socorrer els orants «en aques-

ta ocasió»: és llur Déu nacional, i com a tal deu protegir el seu poblé. Segons la mentali-

tat antiga, els interessos d'un déu i els del poblé que li pertanyia eren connexos. Amb la frase

« et lloarem» és repetida la idea de 2, 18. En ella és expressada, alhora, l'obligació correla-

tiva d'un poblé envers el seu déu nacional: la de donar-li cuite. Solament que aquest cuite

és limitat al « sacrifici de la lloan<;a» (cf. Ps. 50, 14; 51, 16). La limitació obeeix, pro-

bablement, al fet que els orants es trobaven a «la deportació», on comptaven continuar a
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Senyor !

7 Car per aixó has posat la teva temor

dins el nostre cor, perqué invoquem el teu nom.

Et lloarem, dones, en la nostra deportació, car

havem apartat del nostre cor tota la iniquitat deis

nostres pares que havien pecat davant teu.
8 Ve't

ací que nosaltres som avui a la nostra deporta-

ció, on ens has dispersat per a oprobi i per a

viure (cf. i, 12), més aviat qne no pas a una tendencia espiritualista de 1' autor del llibre

que hauria renegat deis sacrificis materials. Pels jueus ortodoxes de temps posteriors, l'exercici

del cuite material havia d' acomplir-se al temple de Jerusalem, o enlloc. I el dit temple jeia

en ruines, quan el nostre llibre va ésser escrit (cf. 2, 26). En canvi, les sinagogues o qualsevol

altre Uoc de reunió (cf. 1, 3) es prestaven fácilment al « sacrifici de lloan^a» al Senyor.

7. Car explica per qué lloaran el Senyor (v. 6). La frase «has posat la teva temor dins

el nostre cor» recorda l'expressió similar de Jer. 32, 40. Pero ara «la teva temor» és pres en

el sentit de: religió jueva. Déu ha fet «jueus» els orants, perqué «invoquessin el seu nom»,

qo que és una altra manera d' expressar el deure de « lloan^a » que tenia el poblé envers el

seu Déu nacional. A Jer. 10, 25 (cf. 12, 16); Ps. 79, 6, «invocar el nom de Iahué » és

sinónim d' « ésser adorador de Iahué». No cal dir que «nom» és pres en sentit diferent del

que té al v. 6. — Et lloarem, dones. Els orants están dispostos a retre religiosament al Se-

nyor el cuite que li deuen en llur qualitat de «jueus», tot i que es troben fora de la térra

de Iahué (Palestina), «a la deportació ». Evidentment ells no creuen pas que el Déu d' Israel

no podia ésser «servit» més que a la seva térra propia (cf. 1 Sam. 26, 19). Com raó de

llurs bones disposicions és addui'da pels orants la conversió que s'ha operat en ells. — Car

havem apartat del nostre cor, ens havem convertit allunyant-nos de la mala conducta deis nos-

tres pares. Una altra lligó diu car havem fet tornar sobre el nostre cor, ens n' havem recordat

amb sentiments de peniténcia, i el seu record ens ha fet tornar al Senyor. Aixó correspon-

dria millor al pensament de 2, 30 ss.

8. Per acabar, els orants exposen, simplement, a Déu llur situació poc gloriosa, sense ni

demanar explícitament que els en tregui. La descripció de llur estat deshonrós és feta amb

termes que han ocorregut en part a 2, 4, pero que són particularment freqüents en el llibre

de Jeremías i en el d'Ezequiel. L'únic que no es troba enlloc més és el darrer: ele, 8q)Xr¡oiv,

que nosaltres havem traduit «per a condemnació », encara que el significat propi del mot grec

seria «deute». Si no s'ha donat cap error en el traductor, semblaria que volia presentar el

poblé com gran deutor de Déu per causa deis seus pecats i, en conseqüéncia, obligat a pa-

gar la pena. Potser « condemnació » és una forma mitigada de ni3E^, estupor, horror, de Jer.

42, 18, que Fautor hauria introduít intencionadament perqué els deportáis no havien anat vo-

luntáriament al lloc de llur exili, a diferéncia deis qui són amenazáis a Jer. 42, 18, i perqué

en realitat la situació deis orants a la nova térra no era cap veritable objecte d' « estupor » o

d' horror. Per 1' atribució ais « pares » de la responsabilitat deis mals que afligeixen els depor-

táis, vegeu els vv. 4-5 de més amunt. La singularitat que al final es parli del Senyor en

tercera persona, bé que els orants se li adrecin en la segona ais versets precedents i ádhuc al

mateix comen^ament del nostre v. 8, s' explicaría perqué es tracta de paraules mnnllevades a

un altre passatge bíblic. — L'oració dóna la impressió d' inacabada. I el darrer verset, la

d'una interpolado per a tapar forats. Malgrat les paraules de Moisés de 2, 28 ss., no és, cer-

7 quia propter hoc dedisti ti-

morem tuum in cordibus

nostris, et ut invocemus no-

men tuum, et laudemus te

in captivitate nostra, quia

convertimur ob iniquitate pa-

trum nostrorum, qui pecen-

verunt ante te. 8 Et ecce nos

in captivitate nostra sumus
hodie, qua nos dispersisti in

improperium, et in maledi-
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maledicció i per a condemnació per totes les

iniquitats deis nostres pares que es departiren del

Senyor, Déu nostre

!

ctum, et in peccatum, secun-

dum omnes iniquitates pa-

trum nostrorum, qui reces-

serunt a te Domine Deus
noster.

Per qué Israel es

troba en exili.

9
Escolta, Israel, els manaments de vida,

presta orella per conéixer la prudéncia

!

9 Audi Israel mandata vi-

tae: auribus percipe, ut scias

prudentiam. 10 Quid est Is-

rael quod in térra inimico-

tament, la demanda de repatriació alió que es troba a mancar, per tal com els orants ja han

manifestat a i, 12-13 que "urs aspiracions eren més modestes, i ádhuc diuen al v. 7 de més

amunt que volen lloar el Senyor a la localitat on han estat deportáis. Pero si no es volia

donar per terminada la peca amb el dit v. 7, la segona part del qual formada una conclusió

més escaient que no pas Tactual, per que no s'hauria afegit quelcom sobre les intencions

reals deis orants, en comptes de limitar-se a exposar llur situació que era prou coneguda per

alió que s'ha dit repetidament a la composició? O, almenys, per qué no inserir al comen-

cament del nostre verset una senzilla conjunció copulativa, a fi que no aparegués tant desvin-

culat del context com ara? Per aqüestes raons no ens semblaría impossible que s'hagués d' ad-

metre ací la intervenció d'una má estranya, potser la de 1' autor de l'elogi de la Saviesa que

segueix. Sobre el particular hi cabrien dues hipótesis, pero sense que sigui possible de deter-

minar el grau major o menor de probabilitat de cadascuna : a) que l'oració acabava primiti-

vament amb el v. 7, i havia estat completada amb el v. 8 perqué servís de pont cap al nou

fragment que segueix; b) que continuava com ara, pero en una forma diferent, la qual o bé

hauria estat suprimida i reemplazada peí v. 8, o bé hauria estat abreujada i condensada en el

nostre v. 8. Comsevulla, resulta sempre innegable la connexió actual entre el fragment sobre

la Saviesa deis vv. 9 ss. i el present v. 8.

vv. 3, 9-4, 4. Elogi de la Llei, vera saviesa de la vida, i exhortació al poblé a tornar a

la seva observanca fidel. L'estil és el deis llibres sapiencials, amb els quals té molts punts de

contacte el present treball. Peí fons, és més aviat afí amb la Lletra de Jeremías, en quant

ambdós escrits propugnen la fidelitat a la religió jueva, que tenia per objecte el cuite de l'ú-

nic Déu veritable. Solament que l'elogi present va adrecat a «Israel» que vivia ja en una

térra estrangera, mentre que la « Lletra » anava destinada ais jueus que estaven a punt d' « és-

ser emmenats captius a Babilonia » . De més, per aconseguir llur finalitat, el primer insisteix

preferentment sobre la transcendencia del Déu d' Israel i les exceHéncies de la llei que havia

donat al seu poblé, mentre que l'altra es limita gairebé exclusivament a atacar la idolatría, po-

sant-la en ridícul. El passatge, des del v. 9 fins al v. 38 inclusivament, era usat per la litur-

gia com una de les « profecies » que es llegien a 1' Ofici del matí del Dissabte Sant, segura-

ment per raó sobretot del darrer verset (v. 38). Es, pero, ornes en la reforma de la Vigilia

Pasqual, que ha estat introduida darrerament per l'Església.

9. Manaments de vida, manaments 1' observanca deis quals condueix a la vida (cf. 4, 1).

— Prudéncia. Per la llei del paraHelisme, cal admetre una sinonimia entre els «manaments

de vida» i «la prudéncia». La darrera és en el fons la saviesa de qué es parla a la peca,

és a dir, que és identificada amb el complex de la revelado feta al poblé jueu, en la prácti-

ca amb la Tora o Llei de Moisés, Era, dones, quelcom d'objectiu, la llei de la vida (Eccli.

17, 11; 45, 5), a diferéncia de la concepció deis filósofs grecs que hi veien la raó práctica

o recta ratio agibilium com la definien els Escolástics, o sigui la consciéncia ben illuminada

per la raó, que determina a obrar virtuosament.
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10 Qué hi ha, Israel, qué, car ets a la térra

deis enemics,

t'envelleixes en una térra estrangera,

et solles en companyia deis morts,
11

ets comptat amb els de 1' hades?
12 Has abandonat la font de la saviesa

!

13
Si haguessis anat peí camí de Déu, ufcntdei»»..

prou habitarles en pau per 1 eternitat

!

10. Ets a la térra deis enemics. Els exiliats han acabat llur oració de la primera part del

llibre representant al Senyor llur deportado en térra estrangera (cf. el v. 8). L' autor vol explicar

ara la raó profunda del cástig diví. L'ús del verb envellir-se suggeriria una estada ja llarga

entremig deis gentils (vegeu la nota al v. 19). Els exiliats de 1, 12 s'auguraven de poder

«servir» Nabucodonosor i Baltasar durant « dies nombrosos » . Es digne de notar-se la desig-

nado «Israel», que els deportats de més amunt no s'han donat mai, així com també l'altra

de «térra d' enemics», molt més dura que cap de les que han estat emprades a 1' oració,

pero que és freqüent a la tercera part (cf. 4, 6, 17, 21
; 5, 6). —-En companyia deis morts.

El text no és ciar. Car no se sabría si es tracta d' una contaminació legal causada peí con-

tacte amb cadávers (cf. Nom. 19, 11-13), 0 bé d'una semblanca ais morts, consideráis com

font d'impuresa. Vegeu la nota que segueix.

11. Ets comptat... Literalment s'hauria de traduir: «ets comptat amb els de cap a 1' hades»,

qo que no dona sentit. Probablement ens trobem davant una corrupció textual. Sir diu més

bé : et solles en térra estrangera (cf. Os. 9, 4), ets comptat entre els morts que davallen a

l'hades (cf. Ps. 55, 16; 88, 4-5; Pr. 1, 12). L' estat miserable del poblé -en aHusió, sens

dubte, a alió que és dit al v. 8- seria comparat al deis morts que es troben al xeol (cf. 2, 17).

Les tintes del quadre sobre 1' estat d' Israel són més fosques encara, que les que apareixen a

1' oració precedent. El poblé jueu és impotent i inactiu com les ombres del xeol, davant l'es-

timació pública és mort políticament. Per la seva aHusió al « sollament en una térra estran-

gera», 1' autor semblada viure fora d' « Israel», probablement a Palestina, país que no sollava.

Co que el distingiria de Baruch, qui escriví el seu llibre a Babilonia (cf. 1, 1).

12. Comencaria a donar 1' explicado d'un semblant estat de coses: Israel havia abandonat

la « font de la saviesa » ! Pero Sir dona aquest verset com una interrogació, que depén enca-

ra de la pregunta del v. 10: qué ho fa, Israel, que has abandonat la font de la saviesa? L' au-

tor reprotxaria dolcament al poblé el seu abandó de la Llei. Es el sentit que més s'adiu amb
el verset que segueix. L'expressió «la font de la saviesa» ocorre també a Pr. 18, 4. En el

passatge present no té, probablement, res a veure amb el «pou d' aigua viva» de Jer. 2, 13.

Simplement és una altra metáfora per a designar la « Llei » o Tora, concebuda a la mane-

ra d'una font benéfica per causa deis seus efectes en l'home que s'hi conformava en la seva

conducta.

13. Si haguessis anat... si haguessis seguit la norma de vida que Déu havia tracat en la

seva Llei, o, com es diu a 1, 18; 2, 10, «els estatuís del Senyor que havia posat davant

la nostra fac». La Llei és anomenada «camí de Déu» (cf. Ps. 27, 11 ;
Miq. 4, 2; Mt. 22, 16),

és a dir, camí que Déu havia manat al seu poblé de seguir, conforme a un hebraisme molt

conegut. L' autor professa, evidentment, la mateixa doctrina que els orants de més amunt sobre

la causa moral de la ruina de Judá : la no observanca de la Llei de Moisés. — Habitarles en

rum es? 11 inveterasti in térra

aliena, coinquinatus es cum

mortuis : deputatus es cum

descendentibus in infernum.

12 Dereliquisti fontem sapien-

tiae. 13 nam si in via Dei

ambulasses, habitasses uti-

que in pace sempiterna.
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14 Apren on hi ha prudéncia, on hi ha forca,

on hi ha intelligéncia, per conéixer alhora

on hi ha longevitat i vida,

on hi ha llum deis ulls i pau.
15 Qui ha trobat el lloc d'ella

i qui ha penetrat ais seus tresors?

14 Disce ubi sit prudentia, ubi

sit virtus, ubi sit intellectus:

ut scias simul ubi sit lon-

giturnitas vitae et victus, ubi

sit lumen oculorum, et pax.

15 Quis invenit locum eius?

et quis intravit in thesauros

pau a la térra deis pares (Palestina), i no a la «deportado» com ara (cf. els vv. 7-8). La

permanencia d' Israel, prósper i felic, a Palestina no hauria tingut fi, si no hagués intervingut

la desobediencia a «la veu del Senyor» (cf. el v. 4 etc.).

14. Recorda la bella apostrofe de Jer. 2, 19. Per la llei deis contraris, Israel que ha

abandonat la saviesa i per aixó ha estat castigat amb la deportació, ha de tornar a cercar

aquest bé inestimable si vol reprendre la seva plenitud de vida en la normalitat i en el ben-

estar. La saviesa és presentada com mare o font de tres coses : la prudéncia, la forca i la

intelligéncia. Més que tres virtuts moráis distintes, són termes més o menys sinónims per a

indicar la «saviesa», considerada sempre com el complex deis principis i de les liéis que han

de guiar l'home en la seva vida. En aquesta part del verset hi ha, probablement, un eco de

Pr. 8, 14. La menció de la forca podria contenir una aliusió a la forca que demanaven els

deportáis a 1, 12. — Per conéixer prácticament, per experimentar. La possessió de la saviesa,

és a dir, el seu coneixement i la fidelitat a les seves normes, confereix els béns que ací són

esmentats. Llevat de la «llum deis ulls» que respon, segurament, a la petició de r, 12, els

altres tres apareixen també a Pr. 3, 2, com fruits de la saviesa. La unió deis dos termes

«longevitat i vida», que es troba també a Dt. 30, 20, vol, amb tota probabilitat, significar

que l'assimilació práctica de la saviesa dona dret a la longevitat i a una vida intensa, felic.

El benestar és expressat més clarament per «la pau», paraula que sembla aHudir a alió que

ha estat dit al v. 13.

15. Amb el v. 14 s'és acabada 1' explicado del perqué de la deportació d' Israel, amb la

qual explicació 1' autor connecta el fragment sapiencial amb la part del llibre de Baruch que

precedeix. Ara comenta una série de preguntes retoriques i de negacions (vv. 15-30) que

han de posar en relleu la dificultat de descobrir aquest tresor de felicitat, amagat a tots i per

tots cobejat. El passatge presenta molta retirada amb Jb. 28, 12-22. — El lloc d'ella, de la

saviesa que no ha estat, própiament, esmentada encara. Al v. 12 s'ha parlat de «la font de

la saviesa». L' anormalitat obeeix, sens dubte, a la influéncia de Jb. 28, 1-11, on es parla

del lloc on es troben els tresors allá citats. Jb. 28, 12 diu més bé : «on es troba la saviesa»?

«Tresors» tradueix JThSlK, llocs on es guarda una cosa, dipósits, de manera que és un sinó-

nim de «lloc». El tal llenguatge figurat és aplicat a la saviesa per analogía amb els dipósits

o magatzems de la neu (Jb. 38, 22), del vent (Ps. 135, 7), de la pluja etc. Potser en la

ment de 1' autor conté una aHusió al llibre (cf. 4, 1 ) sagrat en qué la saviesa estava com in-

corporada. Mahoma va designar el judaisme i el cristianisme amb el nom de « religions del

llibre »

.

16. No es veu pas la punta d' aquesta pregunta. Potser es vol provar -indirectament !-

que els poderosos de la térra no han posse'ít la saviesa, per tal com, altrament, no haurien

desaparegut del món deis vivents i deixat llur pla<;a a d' altres (v. 19). Car al v. 13 es diu

que si Israel hagués observat la llei de Déu, continuaría encara a viure tranquiliament a Pa-

lestina per un temps indefinit, i al v. 14 que la saviesa és font de longevitat i vida. Pero,
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eius? 16 Ubi sunt principes

Gentium, et qui dominantur

super bestias, quae sunt su-

per terram ?
17 qui in avibus

caeli ludunt, 18 qui argentum

thesaurizant, et aurum, in

quo confidunt homines, et

non est finis acquisitionis

16 On són els princeps de les nacions

i els senyorejadors de les bésties de damunt

la térra,

17
els qui juguen amb els ocells del cel

i atresoren l'argent,

i
1' or en qué confien els homes,

de manera que llur fortuna no té fi?

inconeguda deis

pagans,

per qué hauria estat introduida ací una pregunta semblant, aparentment poc en consonancia

amb el context? No s'hi amagada una certa intenció política contra uns «princeps de les na"

cions » ben determináis? — Els senyorejadors... recorda Jer. 27, 5; 28, 14. De manera que

contindria una aHusió al rei Nabucodonosor (cf. 1, 11-12). Pero «senyorejadors» és un plural,

igual que el seu sinónim «princeps» de l'hemistiqui precedent. Per tant, ha de referir-se a

algú més, que a una persona singular. De mes, el v. 17
a impedeix de prendre la frase pre-

sent en el sentit de domini absolut deis princeps en qüestió, com és el cas en els textos de

Jeremías damunt citats. En quin sentit exacte, literal o bé solament metafóric, els tais prin-

ceps « senyorejaven » les bésties de damunt la térra? Per a poder respondre amb coneixement

de causa a semblant pregunta caldria saber amb certesa a quins princeps en concret es fa al-

lusió, i quins són els fets o llegendes que Fautor sagrat té en vista. Del rei de Babilonia

Nabucodonosor ignorem tot alió que podría justificar, encara que no fos més que de lluny,

1' apellado de « senyorejador » de les bésties. De 1' emperador roma Vespasiá conta Suetoni

(VIII, 4, 6) que havia rebut el motiu de «mulater», a conseqüéncia del mester de ma-

quinyó al qual havia hagut de rebaixar-se un temps per a poder sostenir el seu rang; i que

un dia, mentre dinava, un bou llaurador que s' havia esbatut el jou féu irrupció a la sala de

menjar, va posar en fuita els s^rvidors, després de sobte, com si estigués esgotat, caigué ais

seus peus, davant el seu Hit, i li presenta el coll. El mateix Suetoni (3, 2) diu del fill de

Vespasiá, Titus, que era molt hábil a manejar els cavalls.

17. Els qui juguen... Especifica « prínceps-senyorejadors » del v. 16, els quals són qualifi-

cats de «jugadors amb els ocells del cel» i d' acumuladors de grans riqueses. Si «jugar amb

els ocells» no fa simplement referéncia al domini que, segons Dn. 2, 38, Déu havia conce-

dit a Nabucodonosor sobre els ocells del cel, a més de sobre les bésties de la térra, no sa-

bríem pas dir a quin passatemps en concret s' alludiria. Alguns volen veure en la present fra-

se una referéncia al luxe que es donaven certes persones de guardar en gábies ocells rars, o

a l'insinistrament de falcons etc. per a la caca, o, encara, ais plaers de la caca mateixa. Pe-

ro, en aquests supósits l'ús del verb «jugar» no resultada gaire apropiat. Més aviat corres-

pondria al costum del fill i successor de Vespasiá, Domiciá, en els primers temps del seu

principat, d'a'illar-se cada dia durant algunes hores per a ocupar-se únicament a agafar mos-

ques que atravessava amb un punxó molt agut (Suetoni, 3, 1). Solament que en aquesta

interpretació s' hauria de suposar que 1' autor sagrat havia pres í]iy de Dn. 2, 38 en el sentit

etimológic de: cosa que vola (= mosca), paraula que G hauria tradu'it peí seu significa! c>r-

dinari d' « ocells». En tot cas, s'ha de remarcar que la historia no recorda que el rei de Ba-

bilonia Nabucodonosor s'hagués distingit d'una manera especial per les seves aficions cinegé-

tiques. Com s'ha de remarcar també que la historia no recorda tampoc que el dit rei s'hagués

fet notar per un amor extraordinari a les riqueses, que hauria acumuhit avariciosament dins
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18
'Sí', els qui jurquen l'argeilt i s' inquieten, eorum? qui argentum fabri-

. , , , , , , . . - cant et soliciti sunt, nec est

i les obres deis quals son impenetrables? invemio operum ¡Uorum?

el seu erari públic. Indiscutiblement, aquest tret s' aplicaría més bé ais emperadors Flavis de

Roma, sobretot a Vespasiá (vegeu la nota que segueix). Per l'aviditat insaciable de diner, compa-

reu Is. 2, 7; Na. 2, io, que semblen trobar-se a la base del present passatge del llibre de Baruch.

18. 'Si'. Així s'ha de traduir el
"
,3 de 1' original hebreu, en lloc de la causal explicativa

«car» de G (cf. 2, 20), per tal com la resposta a les preguntes no ve própiament fins al

v. 19. Sir porta «on», que introdueix una nova pregunta. — Els qui jurquen. El significat

del verb grec és própiament «afaiconar», fabricar. De manera que, donada la presencia d' « ar-

gent», s'hauria de pensar en orfebres o argenters. Pero el context exclou una tal interpretació.

Car es parla sempre de « princeps », ais quals no escau una ocupació semblant. Probablement

el verb grec correspon a l'hebreu Bhn, que significa «pensar» o «rumiar» a Pr. 3, 29; 6, 14

i 18; 12, 20; 14, 22 etc. Per aixó, hagut compte del verb « inquietar-se » que segueix en el

nostre text, és millor de prendre el dessús dit verb com una mena de sinónim del darrer, en

el sentit de: maldar, esforcar-se a haver una cosa, jurcar. G hauria tradui't també ara (cf. la

nota al v. 17) conforme al significat més ordinari del terme hebreu. Els princeps en qüestió

serien caracteritzats, en conseqüéncia, com abassegadors apassionats d' « argent » = diner. « Les

mesures financeres [de Vespasiá], entre les quals hi hagué també la creació de tres noves

caixes (fiscus Alexandrinus, fiscus Asiaticus, fiscus Judaicus), li procuraren critiques, sátires, i

la mala fama de cupiditat i avaricia» (Enciclopedia Italiana, vol. XXXV, pág. 220). En la

mateixa mala nota de cupiditat i avaricia encorregué davant 1' opinió pública el fill i successor

de Vespasiá, Titus. El segon fill i successor de Vespasiá, 1' emperador Domiciá, es va fer

odios ais jueus peí rigor tot particular amb qué va exigir el tribut deis dos dracmes, que era

pagat en altre temps per al manteniment i les cerimónies del temple de Jerusalem i que, des-

prés de la guerra de l'any 70 p. C., havia estat afectat al temple de Júpiter Capitolí (cf. Jos.

Flavi, Bell. Iud. VII, 6, 6). Sobre aixó darrer, vegeu Suetoni, Domitianus, XII, 5-6. — / les

obres... Cláusula particularment difícil d' interpretar. Per la terminología grega correspon a

Is. 40, 28; peí sentit, més aviat convindria amb Jb. 5, 9; 9, 10, on, pero, es parla de coses

« innombrables » -que és també la llicó de Sir en el present passatge del llibre de Baruch-,

en lloc d' « impenetrables ». Per la llei del parallelisme hauria de correspondre a l'altra part

del verset. De manera que es referiría a l'afany immoderat de diner, per a obtenir el qual

es faria recurs a procediments tortuosos, a una política de fisc impenetrable i misteriosa. Pe-

ro, hi ha realment parallelisme en el nostre cas? Es verament auténtica la lligó «impenetra-

bles», contra el testimoniatge de Sir i els textos paraliels del llibre de Job esmentats? Si la

resposta hagués d'ésser negativa, aleshores les obres incalculables deis tais princeps podrien

referir-se a les nombrases construccions que havien realitzat els alludits. A Dn. 4, 27, Nabu-

codonosor s'atribueix l'edificació de la gran Babilonia. I, en realitat, fou un gran constructor,

com ho han demostrat les descobertes recents grácies a les excavacions modernes. Pero, a fi

de comptes es tractaria d'un constructor únic, mentre que el nostre text parla de les obres

de diferents individus, en plural. Semblant condició es compliria més aviat en els emperadors

Flavis de la Babilónia=Roma. De Vespasiá se sap que fou un deis emperadors romans que

més embellí Roma amb edificis grandiosos, capacos d' excitar 1' admirado (compareu els tex-

tos de Job damunt esmentats, que parlen també de coses grans i admirables). En la mateixa

política constructiva rivalitzaren amb ell els seus dos filis i successors, Titus i Domiciá.
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19
S' han esvanit i han davallat a 1' hades,

i n'han sorgit altres en lloc d'ells!

20
Els joves han vist la llum

i han habitat damunt la térra,

pero no han conegut el camí de la ciéncia,

21
ni han comprés les seves sendes.

Tampoc no l'han copsada els filis d'ells,

han estat Uuny del ' seu ' camí

:

22
ni ha estat o'ida a Canaan

ni ha estat vista a Teman.

19. És la resposta a la pregunta precedent. Uns princeps deis gentils tan poderosos i bons

agabelladors de diner ja no són en aquest món. Han mort i s'han convertit en pobres ombres

del xeol (cf. el v. 11; 2, 17), i han deixat amb llur desaparició el lloc que ocupaven a d' altres

que han vingut després d'ells, co que no és ciar si s'ha d'entendre de veritables filis o des-

cendents o bé de simples successors en el carree o poder. Semblant resposta demostra que

no eren visats en la pregunta tots els « princeps de les nacions » sense distinció, puix que

s' afirma que n'hi ha d' altres al lloc d'ells. Es tractava solament d'uns princeps especiáis que

havien desaparegut de 1' escena del món, igual que els altres simples moríais. Perqué fossin

donats en exemple particular a Israel (v. 10), devia haver-hi, evidentment, una raó que Pa-

fectava. No es tractaria deis qui l'havien «deportat» (2, 14), que són identificáis amb el rei

de Babilonia Nabucodonosor i el seu fill Baltasar, a l'ombra deis quals desitjaven viure molt

temps els jueus de 1, 11-12? En aquesta hipótesi, la present secció del llibre de Baruch hau-

ria estat escrita alguns anys més tard que la primera, la qual representa els « princeps » en-

cara vius i els augura «dies nombrosos» de vida. Aleshores s 'explica també millor l'ús del

verb « envellir-se » al v. 10 de més amunt.

20. Els joves en general, no precisament la nova generació que hauria reemplacat els prin-

ceps del v. 16 o aquells que els havien succei't en el poder (v. 19). L'expressió designa les

primeres generacions de la humanitat, que havien poblat la térra i havien corromput aviat

llur «camí» (Gn. 6, 12) o, com diu el nostre autor, no havien conegut el camí de la cién-

cia. En aquells temps la « Llei » no existia encara o, més ben dit, no havia estat promulgada

per Déu, qui no la dona sinó més tard al seu amat Israel (v. 37).

21. Exclou també de la possessió de la saviesa les generacions successives, designades en

bloc per l'expressió «els filis d'ells», és a dir, els descendents deis «joves» del v. 20. El

bloc és desglossat ais versets següents, on són esmentats alguns pobles, en aparenca més o

menys veins de Palestina, que eren reputáis per llur intelligéncia i habilitat comercial. — Del

'seu' camí. Amb Sir llegim el singular seu en lloc del plural llur camí, de G, car es parla

del camí de la saviesa (singular). Compareu no l'han copsada.

22. Canaan es refereix, segurament, ais fenicis, célebres com a comerciants hábils (cf. Ez.

28,4-5; Zac. 9, 2). Tingui's present la llegenda del savi fenici Danel deis textos de Ras

Xamrá (Ugarit). — Teman, avui dia eix-Xaubak (cf. Jer. 49, 7), designa ací Edom. A ba.se

d'Abd. 8 (cf. Is. 29, 14) i de la célebre apostrofe de Jer. 49, 7, hom creu generalment que

els edomites passaven per savis i perspicacos. De fet, en el llibre de Job és un Temanita

(Elifaz) el més subtil deis interlocutors. Seria, per tant, aquesta fama la raó perqué seria ci-

19 exterminad sunt, et ad in-

feres descenderunt, et alii

loco eorum surrexerunt.

20 Iuver.es viderunt lumen, et

habitaverunt super terram :

viam autem discipiinae igno-

raverunt, 21 ñeque intellexe-

runt semitas eius, ñeque filii

eorum susceperunt eam, a

facie ipsorum longe factaest:

22 non est audita in Terra

Chanaan, ñeque visa est in
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23 També els filis d' Agar que cerquen la intelli-

géncia, que són sobre la térra (?),

els mercaders de Merran i de Teman
i els mitólegs i els recercadors de la in-

teliigéncia -

Thcman. 23
Filii quoque A-

gar, qui exquirunt prudenti-

am, quae de térra est, nego-

tiatores Merrhae, et Theman,

et fabulatores, et exquisitores

prudentiae et intelligentiae :

tat ací el nom de Teman (= Edom), al costat de «Canaan». És possible, pero no pas se-

gur. En tot cas, aixó no hauria estat pas perqué Edom s'hagués distingit d'una manera es-

pecial com a comerciant, com ho havia fet Canaan. La raó de la seva citació no podría ésser

una altra, o siguí perqué es tractava simplement del poblé germá deis jueus? Iahué no hauria

donat la seva Llei ais rics i hábils fenicis, ni tan solament al germá de Jacob que era Esau=
Edom. L' havia reservada per a un altre.

23. Els filis d'Agar, els Agarens o Hagarens = Ismaelites, presentáis com comerciants ja a

Gn. 37, 25. Ací és, potser, una designació comuna deis árabs, denomináis també Agarens en

temps posteriors. Els filis d'Agar eren els cosins deis jueus, per tal com descendien d'Abra-

ham per 1' esclava egipcia Agar, que Sara havia lliurat al seu marit a fi de subsanar la seva

propia esterilitat (cf. Gn. 16, 1 ss.). Malgrat lhir estret lligam de sang amb el «Pare deis

creients», els Agarens no es veieren tampoc afavorits per Déu amb el do precios de la Llei.

— Que són sobre la térra. Paraules enigmátiques, que la traducció de la Vulgata ha interpre-

tat en el sentit que llurs esforcos anaven dirigits vers les coses d' aquest món. Potser es tracta

d'un afegitó. — Merran és desconegut com localitat geográfica. Generalment hom creu que

és una corrupció de Medan= Madian. Es tractaria, dones, d'un altre fill d' Abraham (cf. Gn.

25, 2), que no hauria estat tampoc objecte de la predilecció divina. Pero, posats a fer con-

jectures, no es podría veure en Merran, o Merra de V, el nom de Roma, dissimulat amb la

inversió de les consonants ? Al v. 16 es parla de «princeps de les nacions », que en absolut

es podría entendre d' emperadors de la dita ciutat. — Teman. No deixa de sorprendre la re-

petido d' aquest nom (cf. el v. 23). Alguns hi volen veure l'hebreu KttYi, Tema, la tribu

d' origen arameu que tenia l'habitació a l'uadi del mateix nom a quatre jornades de marxa

al sud-oest d'el-Djóf (cf. GP. I, pág. 296). No seria també la designació, amb assonáncia

ben bíblica, d'una nació que 1' autor no hauria volgut anomenar d'una manera clara? La con-

tinuació (cf. sobretot «mitólegs» i «recercadors de la intelíigéncia » ) faria pensar en Grécia.

En el qual cas tindríem que 1' autor hauria citat els principáis pobles que habitaven la « gran

casa» de Déu (v. 24): els fenicis, representants de la ciéncia antiga i, potser, d'altres na-

cions orientáis com Siria i Mesopotámia ; els edomites, consanguinis deis jueus; els ismaelites,

denominació comuna deis árabs en general
;
Roma, la senyora del món en un cert temps de

la historia; i Grécia, la pátria de la mitología i de la filosofía. Aixó explicaría, alhora, que

l'enumeració deis pobles que no havien conegut la «Llei» s'hagués limitat a cinc, que ha-

vien estat els més representatius en llur aspecte respectiu. La raó de parlar conjuntament de

Merran i de Teman i d' aplicar-los el qualificatiu comú de « mercaders » podría trobar-se, en

aquest supósit, en el fet d' haver participat els dos pobles dessús dits en 1' abominable co-

meré de jueus (cf. la nota a 2, 4), els uns com venedors i els altres com compradors.

St. Pau comprén sota la designació de «grec» els pobles lliures, altres que (els «bárbars»

i) els jueus (Rom. 1, 14-16 etc.). — Els mitólegs. El terme no es troba enlloc més de la

Biblia. Ni és fácil d'endevinar a quin mot hebreu podria correspondre. Co que dificulta la

seva vera interpretació ací. Per alguns es referiría ais qui gustaven de parlar o de contar a
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viam autem sapientiae nes-

cierunt, ñeque commemorati

sunt semitas eius. 24 O Israel

quam magna est domus Dei,

et ingens locus possessionis

eius !

25 Magnus est, et non

habet finem : excelsus et im-

mensus. 26 Ibi fuerunt gigan-

tes nominati illi, qui ab ini-

tio fuerunt, statura magna,

scientes bellum. 27 Non hos

elegit Dominus, ñeque viam

disciplinae invenerunt: prop-

no han conegut tampoc el camí de la saviesa,

ni s'han recordat de les seves sendes.
24 O Israel, que gran és la casa de Déu

i ampie el lloc de la seva possessió, -

26
gran, i no té acabament,

elevat i immens

!

26
Allá naixeren els gegants que foren célebres

de principi,

de bona estatura, destres en la guerra:
27 no pas aquests escollí Déu,

ni els dona el camí de la ciéncia

!

base de simbolismes i de paráboles. Pero, com que ais versets que segueixen es fa allusió a

mites, semblada més indicat de prendre el mot en el seu sentit propi de recollidors o pro-

pagadors de llegendes mitológiques. Donada l'abséncia d' especificació de la patria deis mitó-

legs i recercadors de la inteHigéncia, aquests dos qualificatius han d'ésser, probablement, consi-

deráis com aposició deis «mercaders de Merran i de Teman», potser en especial deis de Teman.

Així com « mitólegs » designaría els creadors deis mites o tradicions fabuloses entorn deis

déus, herois etc., «recercadors de la inteHigéncia» s' aplicaría ais qui són anomenats amb
vocable grec « els filósofs » o amics de la saviesa. Els grans pensadors i tedlegs antics de « Merran

i de Teman» no arribaren mai al coneixement de la saviesa= Llei de Déu. Aixó fou el pri-

vilegi solament d'un altre poblé, al qual la revela el Senyor. — Ni s'han recordat... Sembla

que el sentit és, que els pobles damunt esmentats no solament no conegueren la vera sa-

viesa, sinó que en práctica ni es preocuparen de cercar-la.

24. La casa de Déu, identificada amb «el lloc de la seva possessió», designa evidentment

la térra o univers (cf. el v. 26), no el cel i menys encara el temple de Jerusalem, que, ultra

d'estar destruít, no reunía les condicions de vastitud ací descrites. L' exclamado d' estupor da-

vant la grandesa immensa de la «casa de Déu», aparentment extemporánia, ha estat prepara-

da d' alguna manera per la menció del mitólegs, i serveix al seu torn de pont per a passar

ais versets que segueixen. En la Biblia hi manquen altres textos parallels al nostre sobre la

magnitud de la Creació. En el present, l'encariment ditirámbic de les dimensions de 1' univers

vol fer ressaltar la grandesa i poder del seu amo i senyor. L' autor professa, indiscutiblement,

el monoteisme més absolut, corrent entre els jueus d' época posterior. Si apostrofa Israel, és

perqué té present a la ment el privilegi excepcional que Déu havia reservat a aquest poblé

minúscul i ara tan humiliat (cf. els vv. 10-11).

26. Allá naixeren, a la «casa» immensa de Déu, que era la térra o univers (vv. 24-25).

Segons la mitología, els gegants eren filis de la térra (yf¡). L'expressió «célebres de princi-

pi» fa pensar tot seguit en Gn. 6, 4 (cf. Sav. 14, 6; Eccli. 16, 8). En canvi, l'altra de

« destres en la guerra » aliudiria més aviat a la tradició mitológica sobre les lluites deis ge-

gants o titans contra els déus de 1'Olimp. El text de la Biblia no diu res de l'habilitat espe-

cial deis gegants en l'art de la guerra.

27. Déu no va escollir els gegants per poblé seu ni els comunica la saviesa= Llei, malgrat

llur estatura impressionant i llurs dots guerrers. El verset suposa l'elecció d'Israel, i partcix

del principi fonamental en tot aquest elogi, que Déu sol posseeix el tresor de la saviesa, la

19 La Biblia, vol. XV-U
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28
Sí, pcriren perqué no tingueren la prudencia,

periren per causa de llur follia.

29 Qui ha pujat al cel i
1' ha agafada

i l'ha davallada deis núvols?
30 Qui ha passat allén la mar i

1' ha trobada,

i P ha importada a preu d' or precios ?

ha estat confiada
31 No hi ha pas ningú que conegui el seu camí,

ni que comprengui la seva senda

!

qual imparteix al qui vol, sense que l'afavorit pugui allegar cap dret a la preferencia (cf. Dt.

4> 37; 7, 6).

28. Prudencia. Segurament la causa de la desaparició deis gegants va ésser també, en la

ment de l'autor, el fet que no van posseir la saviesa, font de vida (cf. el v. 14; 4, 1 ). Pero

l'ús del verb «perir» (repetit!) i el terme paraHel de «no teñir la prudencia» farien pensar

més aviat en 1' aventura «folla» deis titans contra els Olimpians, ais quals disputaren la so-

birania deis moríais, i que, vencuts, foren fulminats per Zeus.

29. En lloc de parlar de com Déu va elegir el poblé jueu, que és la descripció que

hom esperaría després de l'esment de la no-elecció deis gegants al v. 27, l'autor continua

més aviat el pensament del v. 28 sobre la dificultat de conquerir la saviesa per part deis ho-

mes deixats a llurs soles forces naturals. La fraseología és de Dt. 30, 11-13. Pero si les

imatges són les mateixes, el concepte que es vol expressar és oposat, sense que aixó impliqui

contradicció entre els dos passatges. Vol dir que alió que era fácil després que Déu havia

revelat la seva Llei ais israelites, constituía abans una cosa impossible. El nostre verset, no

conté una aliusió al mite de Prometeu, qui va escalar el cel per robar ais déus el foc, que

ell va portar ais homes? Respecte a la «saviesa», no s'ha trobat mai ningú que hagi reno-

vat una proesa semblant. Si aquesta negació anava dirigida també contra la créenla cristiana

en la nova «Llei» que havia aportat el Messias Jesús (cf. les notes a 4, 1 i 3), baixat del

cel per la seva Encarnació, és un punt que ha de restar malauradament a les fosques. Car

no sembla pas que provi res en aquest sentit la coincidencia que St. Pau citi Dt. 30, 12 en

la seva lletra ais d' Efés (Ef. 4, 10). En tot cas, no traspua per enlloc del present passatge

de Baruch d'una manera ni que sigui poc clara la intenció polemitzadora de l'autor contra

la doctrina deis cristians sobre la nova Llei o Tora, en substitució de P antiga.

30. Així com mai ningú no ha pujat al cel per reportar-ne la saviesa, mai ningú tampoc

no ha atravessat l'Oceá misterios per adquirir-la a costa de qualsevol sacrifici. Qualsevol

temptativa en ambdós sentits hauria resultat vana. Els mercaders passen la mar, i porten deis

pai'sos llunyans mercaderies precioses comprades a preu fort. Hi ha hagut mai qui hagi tro-

bat la saviesa en una nació llunyana i l'hagi adquirida pagant or fi? La idea d'una barata

amb els metalls més preciosos és desenrollada amplament a Jb. 28, 15-19. Compareu, en-

cara, Pr. 3, 14-15. La recerca de la saviesa en altres pa'isos recorda el costum de viatjar en

cerca de la veritat d'alguns filósofs i historiadors els darrers segles abans de Jesucrist (cf.

Jer. 2, 10).

31. No hi ha pas ningú. S'entén: sobre la térra, el «lloc de la possessió» de Déu. Car Déu
mateix, sí que la coneix (v. 32). Pels moríais, és una cosa amagada, com diu Jb. 28, 21. La pon-

deració de la dificultat de conéixer la saviesa obre el camí a la descripció de la incomparabilitat

del Déu d' Israel, i el tot ha de realcar el benefici que els jueus han rebut tan graciosament.

terca perierunt. 28 Et quoni-

am non habuerunt sapicnti-

am, interierunt propter suam

insipientiam.

29 Quis ascendit in caelum,

et accepit eam, et eduxit eam

de nubibus? 30 Quis transfre-

tavit mare, et invenit illam ?

et attulit illam super aurum

electum? 31 Non est qui pos-

sit scire vias eius, ñeque qui
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exquirat semitas eius :

32 sed

qui scit universa, novit eam,

et adinvenit eam prudentia

sua : qui praeparavit terram

in aeterno tempore, et reple-

vit eam pecudibus, et qua-

drupedibus :

23 qui emittit lu-

men, et vadit : et vocavit

illud, et obedit illi in tre-

more. 34 Stellae autem de-

derunt lumen in custodiis

suis, et laetatae sunt: 35 vo-

catae sunt, et dixerunt : Ad-
sumus : et luxerunt ei cum
iucunditate, qui fecit illas.

32 Solamcnt el qui tot ho sap, - cll la coneix,

la dcscobrí amb la seva intelligéncia, -

el qui ha establert la térra per un temps etern,

1' emplená de bésties quadrúpedes
;

33
el qui envia la llum, i se'n va,

la crida, i
1' obeix tremolant

;

34
i els estéis brillen a llurs postes i s' alegren :

36
els crida, i diuen : «Presents!»

Brillen amb alegría peí qui els ha fets.

32. La coneix. Alió que els homes no podien atényer, és una propietat natural de Déu,

que és el qui coneix totes les coses, l'omniscient. Amb un antropomorfisme una mica pujat

és dit que l'Omniscient descobrí la saviesa amb la seva inteMigéncia, com un savi que s'a-

fanya en la recerca de la veritat. Es tracta d' un expedient literari per a contraposar la facili-

tat i promptitud summes amb qué Déu obtingué alió mateix que resultava impossible a la

indagació de tots altres que no eren Ell. Aquesta part del verset és un eco de Jb. 28, 23.

L'himne al Creador i Senyor de l'univers que ara segueix -introdu'ít d'una manera un poc

brusca- és una condemnació indirecta del politeisme deis mitólegs i deis recercadors de la in-

telligéncia (cf. el v. 23). — Per un temps etern, cf. Ps. 78, 69. En comparado de les obres

de l'home, la térra dura eternament (cf. Eccle. 1,4), és una cosa estable. — Bésties qua-

drúpedes. L'expressió hebraica subjacent era, probablement, 1' usual rVÍOHS, bésties. Es parla deis

quadrúpedes, perqué ara és qüestió de la térra. Els ocells són més aviat animáis del cel.

Pero és curios que no es digui res de la creació de l'home, el qui havia de presidir sobre

els animáis i la térra tota (Gn. 1, 26).

33. De la térra es passa al firmament, i amb imatges poétiques n'és descrita la submissió

completa a la voluntat de Déu, al qual serveix amb joia. — Tremolant. Sir porta: «El qui

envia el llampec i ell se'n va, el crida, i ell obeeix, i la térra respon tremolant». Faria aHu-

sió ais efectes de les grans tempestes, que semblen fer tremolar tota la térra. Llavors tremo-

lant resulta més apropiat, que no pas parlant de la llum o llampec.

34. A llurs postes o establides están com vetllant sobre el món com guárdies promptes a

actuar a les ordres de Déu. La mateixa imatge es troba a Eccli. 43, 10. Encara que sota un

aspecte quelcom divers, el llibre de Job (28,23-27) uneix també l'afirmació que solament

Déu posseeix la saviesa amb el record de la creació. — El verset és rítmicament defectuós.

Presenta, encara, un canvi de construcció respecte al verset precedent, que engendra sospites

sobre la seva autenticitat. Vegeu la nota que segueix.

35. Els crida. Actualment el pronom «els» es refereix ais estéis del v. 34. Pero «presents»

és alió que diuen els llampecs a Déu a Jb. 38, 35, passatge que el nostre autor té, segura-

ment, a la vista ara. Per aixó semblaría que primitivament els « cridats » eren també ací els

llampecs o llamps, de manera que el dessús dit pronom s'hauria referit a la « llum »= llam-

pec del v. 33 (cf. allá la nota corresponent). La insistencia sobre el domini del llamp o llam-

pec obeiria a la intenció polemitzadora de 1' autor contra els mitólegs (v. 23): el qui crea i

disposa a voluntat deis llamps no és Zeus o Júpiter, el fulminador deis gegants ( v. 28),

sinó un altre ! Per explicar la forma plural del pronom en el nostre verset, hom podría su-

posar que el singular collectiu « llum »= llampec del v. 33 havia estat rcprés ací peí sufix
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36 Aquest és el nostrc Déu,

cap altre no compta al costat d' cll.

ais israelites.
37 Ha descobert tot el camí de la ciencia,

i l'ha donat a Jacob, el seu esclau,

i a Israel, el seu amat.

pronominal del plural, d'una manera análoga a alió que passa a Jb. 37, 3-4, o, encara més

probablement, que el nostre verset havia estat transformat a conseqüéncia de la intercalado

del v. 34. Car, que aquest verset no és primitiu, ho suggeriria, ultra les raons indicades a

la nota precedent, el fet que no fa gairebé més que repetir el nostre (cf. el verb «brillar»,

i «s' alegren» que correspon a « amb alegría»).

36. Identifica l'ésser transcendent, que tot ho sap i que té domini absolut sobre tota

cosa, amb el Déu de 1' autor i deis seus interpellats, és a dir, amb Iahué, el Déu d' Israel.

El verset és un eco d'Is. 43, 10-11; 44, 6; 45, 18, 90 que és més visible a Sir, que afe-

geix la cláusula «i no n'hi ha d' altre fora d'ell» després d' « aquest és el nostre Déu».

Semblant Hicó, que completa el ritme actualment defectuós, explica la presencia del membre

parallel que segueix, on és negada 1' existencia d'altres déus. Que solament Iahué és Déu,

mentre que les divinitats deis gentils no són res, és el pensament que 1' autor vol inculcar

ais deportats amb el seu escrit. El convenciment de la unicitat del Déu d' Israel els incitará

a tornar fervorosament a l'observanga de la Llei (cf. 4, 2) que havien abandonat (cf. més

amunt el v. 12), i será, alhora, un preservatiu contra les seduccions deis cuites estrangers.

37. Ha descoberi. Sir i V afegeixen al comeneament el pronom demostratiu «aquest»

(ha descobert). Probablement és la lli^ó original. Sobre 1' antropomorfisme «descobrir» com-

pletament la saviesa, vegeu el v. 32. — Jacob. No designa la persona del patriarca, sinó

que és un sinónim d' Israel — poblé hebreu o jueu. El bé que Déu posseeix naturalment i

d' una manera plena, ha estat comunicat graciosament per Ell ais jueus, i no a cap altre po-

blé. L'expressió « tot el camí de la ciencia» caracteritza la Llei com codi complet de la vida,

tal com la concebien els jueus posteriors. El text no insinúa enlloc que Déu hagi fet Israel

participant del seu do inestimable solament d'una manera parcial. La Llei és perfecta, acaba-

da, i res no li manca per a la conducta de la vida humana. On i quan fou donada la Llei

a Jacob-Israel ? L' autor pensa certament en la teofania del Sinaí, després de la sortida d' Is-

rael de la térra d'Egipte.

38. Es el verset més célebre del llibre de Baruch. Els sants Pares i la majoria deis exe-

getes católics hi han vist una profecía directa de l'Encarnació del Fill de Déu (cf. Jo. 1,

14). Per altres, el sentit messiánic del verset seria solament implícit, indirecte, mentre que

el sentit literal es referiria a la manifestació de la «saviesa», de manera que alió que tin-

dríem ací seria una personificació poética de la saviesa, més que una profecía de l' « Encarna-

ció» de la «Saviesa». Semblant divergencia de parers procedeix de la diversitat de solució

que hom dona a dues petites dificultats del text. Mentre els uns preñen 1' expressió fiera

romo, « després d' aixó » en sentit temporal : després de la revelació de la Llei a Jacob-Is-

rael, posteriorment a aquest fet (v. 37), els altres la consideren com una fórmula adverbial

de colligament entre diferents conceptes o entre dues proposicions, que equivaldria a 1' he-

breu 'abaré ken, «després», «per tant». Pels primers, el subjecte gramatical deis dos verbs

-ambigú en G- seria Déu (cf. els vv. 36-37), com a V i Sir que porten la forma mascu-

lina (cf. V: visus, conversatus); pels segons, el dit subjecte seria la saviesa, de la qual par-

36 Hic est Deus noster, et non

aestimabitur alius adversus

eum. 37 Hic adinvenit omnem

viam disciplinae, et tradidit

illam Iacob puero suo, et
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38
Despris d'aixó fon vist sobre la tena

cum hominibus conversaras • cmvma mtu e¡$ Jj0mes>

la el context. Qui té raó en aquesta disputa? No sembla pas que es pugui negar ais Pares

i exegetes católics en general el dret a veure en el nostre verset una referencia explícita al

Crist encarnat i que habita entre els homes (cf. Jo. I, 14; Tit. 2, 11; 3, 4; Heb. 1, r ).

Pero els verbs del verset son al perfet passat, exactament igual que els del v. 37. Enuncien,

per tant, com allá un fet historie, no una profecía d'una cosa que ha de venir. En conse-

qüéncia resulta ja per aixó sol injustifícat de prendre (isxá xomo en altre sentit que el tem-

poral. La interpretació que hi veu una fórmula adverbial, que correspondria a l'hebreu 'abaré

ken, suposa, encara, que 1' original del verset era hebreu, co que caldria demostrar i que, en

tot cas, resulta molt problemátic. Que el context lógic inviti a preferir com subjecte deis

verbs la saviesa, és si més no inexacte. Car el v. 37 parla própiament del «camí de la cien-

cia», i els pronoms femenins de 4, 1-2 de G no es refereixen tampoc própiament a la «sa-

viesa», sinó al dit «camí de la ciencia» -dos termes femenins a G- que Déu havia donat a

Jacob-Israel. Per aixó, si el context invita a res, és més aviat a considerar el nostre verset

com una interpolació, deguda a una má cristiana. De fet interromp la connexió entre el v. 37

i 4, 1. Semblant referéncia al fet historie de l'encarnació i vida del Fill de Déu entre els

homes hauria estat, tanmateix, introdui'da des de molt antic, puix que el verset és ja citat

per Atenágoras en el seu « Legatio pro Christianis .» (PG. 6,908).
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CAPÍTOL IV

FI DE L'ELOGI DE LA LLEI. — ISRAEL, DISPERSAT PELS SEUS PECATS,

SERÁ REINTEGRAT A PALESTINA

ÉsuLid. Ell és el llibre deis estatuís de Déu

i la Llei que subsisteix per 1' eternitat

:

tots els qui el serven son per a la vida,

peró els qui el deixen morirán !

Exbortació a la
2
Retorna't, Jacob, i agafa'l,

seva observanca. • 1 1 > 1 1 1 5 11
camina devers 1 esplendor a 1 encontré de la

seva 11um !

1. Comenta la conclusió de la perícope identificant el « camí de la ciencia» (cf. 3, 37) amb

la Llei que Déu havia donat a Israel (compareu la identificació de la Llei amb la «saviesa»

a Eccli. 24, 23; cf. Dt. 4, 5-6) i la Tora de Moisés que és eternal. El pronom demostratiu

grec avir¡, que es refereix, senzillament, al substantiu íemení óóóg, camí de 3, 37, és la tra-

ducció de l'hebreu íH, amb qué les llengües semítiques supleixen moltes vegades la manca

del verb substantiu «ésser». De manera que, en rigor, hom podría traduir : « és el llibre deis

estatuís de Déu», si la menció al final de 3, 37 del pre lilecte Jacob-Israel no es prestés a

confusió. Que la Llei subsisteix per sempre, és dit de conformitat amb l'opinió jueva tarda-

na que la Llei de Moisés, completa, perfecta (cf. la nota a 3, 37), havia de durar eterna-

ment (cf. Ps. 119, 89). En absolut, semblant afirmado podria ésser una reacció contra l'o-

pinió que apareix en alguns textos haggádics, generalment molt posteriors, els quals parlen

d'una nova Tora que hom esperava del Messias. Peró, en el passatge present de Baruch re-

presenta, probablement, més aviat una protesta sorda contra la pretensió deis « heretges » cris-

tians que creien la dessús dita Llei de Moisés ja caducada, almenys en part, amb la intro-

ducció de la nova Llei per obra del Redemptor Jesús (cf. la nota al v. 3). — Morirán.

Segurament el futur de G tradueix 1' imperfet de l'hebreu, que serveix també per a expres-

sar el present. De manera que la versió més exacta seria «moren», que correspondria al

present cesón» del membre que precedeix. L' autor no proferiría cap amenaca, en contrast

amb la promesa de la vida a l'hemistiqui paraHel. En el nostre estic es faria simplement una

afirmació-constatació d'un fet consentani amb les teories assentades més amunt per 1' autor

sagrat: el qui es manté fidel a la Tora o Llei de Moisés, la font de vida (3, 14), no pe-

reix; en canvi, aquell que l'abandona o no la posseeix, mor com Israel mateix (3, 10-12)

o els gegants de l'antigor (3, 28).

2. Sir porta un text lleugerament diferent : «Torna i inclina 't, Jacob, agafa i vés per

la seva senda (cf. Pr. 3, 18; 4, 13; Is. 2, 3) cap a l'esplendor de la seva llum » (cf. Is.

60, 3). Jacob (=Israel, cf. 3, 37) ha de retornar-se o tornar ( =convertir-se), per tal com

ha abandonat la Llei (3, 12). Que l'accepti, dones, de bon cor i la posi fidelment en prác-

1 Hic liber mandatorum

De i, et lex, quae est in ae-

ternum : omnes, qui tenent

eam, pervenient ad vitam :

qui autem dereliquerunt

eam, in mortem. 2 Conver-

tere Iacob, et apprehende

eam, ambula per viam ad

splendorem eius contra lu-
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placent, manifesta sunt nobis.

tuam genti alienae. 4 Beati

sumus Israel : quia quae Deo

gloriam tuam, et dignitatem

men eius .

3 Ne tradas alteri 3 No donis pas a un altre la teva gloria

i les coses que et són profitoses a una nació

estrangera !

4 Benaurats som, Israel,

car les coses que són plaents a Déu ens són

conegudes

!

tica. El sentit de la darrera cláusula no és pas ben ciar. Generalment hom la interpreta com
si es recomanés a Jacob de seguir la Llei com una mena de llum que iHumina el camí, i

que, semblant a un far, mostra de lluny ais jueus la meta vers la qual han de tendir (cf.

Ps. 119, io 5 ! Pf - 6> 23; Is. 2, 5). Pero en vista sobretot de la lligó de Sir, el pensament

seria més aviat que, convertit de cor, Jacob podría caminar segur, amb l'observanca de la

Llei, cap a « 1' esplendor de la seva llum», paraules amb les quals es designarien les mag-

nificéncies i béns esplendorosos que són promesos ais qui segueixen fidelment la Llei. En al-

tres paraules, amb l'observanca de la Llei Jacob retrobada -i amb escreix- alió que havia

perdut en abandonar-la (cf. 3, 13-14).

3. La teva gldria. L'hemistiqui sembla una imitació d'Is. 42, 8; 48, ri. La Llei consti-

tuía la gloria i ornament d' Israel, el seu bé més precios i inestimable, que el distingia deis

altres pobles. — Que et són profitoses, la possessió d' aquesta Llei que et reporta tants d' avan-

tatges, deis quals un, i no pas el més petit, és la posició única que ocupes entre les nacions,

de poblé escollit de Déu. «Les coses que et són profitoses» és un sinónim de «gloria», pe-

ro que descobreix més 1' eudemonisme de Fautor (cf. Jer. 2, 8). L'expressió « nació estran-

gera » correspon a l'hebreu Má, amb qué són designats aquells que no eren de raca jue-

va. No és ací visada la gens christiana o genus christianorum, que també admetia la «Llei»

com a Uibre religiós i es considerava l'hereu i continuador espiritual de 1' Israel carnal? De
les altres «nacions», no se sap que cap hagués volgut apropiar-se la «Llei», que els jueus

havien abandonat. L' autor mateix sembla dir que ni s'havien curat de cercar-la (cf. 3, 23).

A qué vindria, dones, aquesta instancia a no traspassar-los la « gloria » deis jueus ?

4. La pega és closa amb una exclamació de complaenga satisfeta per la possessió de la

«Llei», que recorda Dt. 4, 8; Jer. 8, 8. No és que 1' autor oblidi els mals que afligeixen

Israel perqué havia abandonat la dita Llei (3, 9-12). Per ell, res d'aquest món no compta

davant el privilegi de teñir codificades en un llibre (v. 1) les directrius i la voluntat de Déu
(cf. Ps. 103, 7). Segons Sir, la felicitació s'adrecaria a «nosaltres» i a «Israel» per separat:

«Benaurats som nosaltres, benaurat ets tu, Israel: alió que plau a Déu coneixem ! » L' autor

s'enclouria en un grup, distint de l'Israel que llanguia a la térra enemiga (cf. 3, 10). No
es tractaria de jueus, potser rabins, restats a Palestina (cf. la nota a 3, 11), des d'on diri-

gien espiritualment els altres jueus que es trobaven a la Diáspora?

vv. 5-29. Una lamentado de Jerusalem sobre la sort deis seus filis exiliáis (vv. 9
b-i6), i

una exhortació on els encoratja a suportar pacientment la desventura i a pregar Déu en la

seguretat que els alliberará de llurs enemics (vv. 17-29). El tot va precedit d'una mena

d'introducció on el profeta declara que el cástig enviat per Déu no és per a destruir comple-

tament el seu poblé, sinó per a fer-li expiar els seus pecats (vv. 5-9*). El to de consol de

la peca recorda molt el d'Is. 40-55. Segons Sir, el poema ádhuc comencaria amb la mateixa

paraula (consola't en lloc d' anima 't de G). La situació és, evidentment, també la deis jueus

allunyats violentament de llur patria palestinenca.
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Els mals d'Israel,

cástig deis seus

pecats.

5 Anima 't, poblé meu,

monument d' Israel

!

c Haveu estat venuts ais gentils,

no per a destrucció

:

perqué havíeu irritat Déu,

haveu estat lliurats ais adversaris

!

7 Car haveu exacerbat aquell que us ha fet,

sacrificant ais dimonis i no-Déu,
8 haveu oblidat el qui us ha nodrit,

el Déu etern.

& Animaequior esto popu-

lus Dei, memorabilis Israel:

6 venundati estis Gentibus

non in perditionem : sed pro-

pter quod in ira ad iracun-

diam provocastis Deum, tra-

diti estis adversariis. 7 Exa-

cerbastis enim eum, qui fecit

vos, Deum aeternum, ¡in-

molantes daemoniis, et non

Deo. 8 Obliti enim estis De-

um, qui nutrivit vos, et con-

tristastis nutricem vestram

5. Poblé meu és com a Is. 40, 1. Sir i V porten «poblé de Déu». En ambdós casos és

sempre Baruch qui parla, com ho demostra la continuado, on es parla de Déu en la tercera

persona. L'adjunció del nom «Déu» després de «poblé» podria servir per a expressar el su-

perlatiu: la gent interpeHada seria verament extraordinaria, divina. Vegeu la continuado de

la nota. — Monument. Expressió difícil. El terme grec significa própiament : alió que recor-

da, record. Per molts és considerat l'equivalent de nom, amb el qual está sovint en paraHe-

lisme (cf. Ex. 3, 15; Jb. 18, 17; Pr. 10, 7), de manera que el sentit seria: els qui recor-

deu Israel, que conserveu o porteu el seu nom. Per qué no s' hi veuria més aviat una glo-

rificado encomiástica d'aquells que resultaven, ais ulls de 1' autor, un veritable «monument»

d'Israel? El poblé que Baruch interpeHa, és una gent que certament ha estat vencuda i depor-

tada en térra estrangera, on mena una vida miserable (2, 13-14; 3, 7-n)- Per° ^es gestes

heroiques de la resistencia que havien oposat a l'enemic eren un exponent magnífic de les

virtuts guerreres d'Israel, en particular del patriarca del mateix nom, el qual havia lluitat amb

éxit contra l'ésser misterios (Gn. 32, 24-32; Os. 12, 3-4), bé que havia sortit també coix

de la baralla. L' autor seria un entusiasta, que es sentiría orgullos de tanta gloria.

6. Venuts ais gentils, com un esclau a qui el comprava. Es la coneguda metáfora bíblica per

a significar que han estat lliurats ais enemics (cf. Is. 50, 1). Pero ací és, potser, usada en

sentit literal (cf. el v. 32). — No per a destrucció. Els interpellats no han estat lliurats ais

estrangers, perqué fossin destrui'ts completament, per a llur ruina total (cf. Is. 48, 19; Jer.

4, 27; 5, 10 i 18), sinó perqué fossin castigáis i es corregissin. La punició tenia carácter

medicinal. — Perqué havíeu irritat Déu. La vera, la sola raó de llur desgrácia són llurs pecats,

que han provocat la justa ira de Déu. Es l'explicació deis mals que sofreix Israel, segons

l'opinió tradicional sobre la sofrenca.

7. Insisteix més clarament sobre la causa de 1' estat de coses en qué es troben els «venuts»

ais adversaris -remarqui's que mai no els és donat el nom d'Israel, com si constituissin el

poblé jueu o, almenys, la « resta » o el nucli del qual havia de sortir el nou Israel ; tot al

més són anomenats «monument» d'Israel (v. 5). El nostre verset es basa en Dt. 32, 17,

que és copiat gairebé literalment. Probablement per aixó s'ha d' explicar que 1' autor inculpi

els «venuts» del crim d' idolatría, com si hagués estat llur únic pecat. Ais vv. 12-13 es par-

la de l'abandó de la Llei de Déu, com a la primera (2, 17 ss.) i a la segona part ( 3, 12).

En els dimonis són indicades les divinitats paganes, que no eren Déu (cf. Ps. 96, 5; 106, 37).

8. Nodrit. Potser 1' original portava engendrat, com Dt. 32, 18, en el qual es basa el

nostre passatge. «Aquell que us ha fet» i «que us ha engendrat» serien sinónims. Déu és
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Ierusalem. 9 Vidit enim ira-

cundiam a Deo venientem

vobis, et dixit : Audite con-

fines Sion, adduxitenim mihi

Deus luctum magnum: 10 V¡-

di enim captivitatem populi

mei, filiorum meorum, et

filiarum, quam superduxit illis

aeternus. "Nutrivi enim illos

cum iucunditate : dimisi au-

tem illos cum fletu et luctu.

12 Nemo gaudeat super me

viduam, et desolatam : a

multis derelicta sum propter

Haveu adolorat també la qui us ha criat, Je

rusalem ;

9
car ha vist la cólera que us ha sobre

vingut de la part de Déu i ha dit

:

Escolteu, les veines de Sion !

Déu ha fet venir sobre mi un gran dol

;

car he vist la captivitat deis meus filis i filies, Lamentado de

que 1' Etern ha fet venir sobre ells.

Si, els havia alimentats amb joia,

pero els he acomiadats amb plor i dol

!

Que ningú no s'alegri sobre mi,

la vídua i abandonada de molts

:

10

11

12

Jerusalem sobre

la deportado deis

seus filis.

el creador i el pare deis interpeHats, en quant a Ell era deguda la vida d' Israel, del qual eren

membres. — Déu etern. L'apeHació d'« etern» és un tret d'Isaias (cf. Is. 40, 28). Ací ocu-

pa, probablement, el lloc de 1' inefable Iahué. El retret que havien donat cuite ais ídols (v. 7)

i havien oblidat l'únic Déu veritable que era Iahué, recorda Jer. 2, 10-13. — Que us ha criat.

Jerusalem havia estat respecte ais aHudits com una dida amorosa. Es bastant freqüent la per-

sonificado de Jerusalem com representant de tot el poblé (cf. Lm. 1, 8; Jdt. 13, 4). Pero

la hipotiposi present no sembla pas que es trobi enlloc més de la Biblia (cf. Is. 66, 11). En

canvi, la imatge ha estat molt explotada per a descriure l'Església. Al nostre autor, la menció

de Jerusalem i de la pena que li havia causat la pérdua deis seus filis, li serveix de pretext

per a introduir la lamentació que segueix.

9. La cólera, els efectes de la cólera de Déu, irritat per llurs pecats (v. 6). Es refereix

a la deportació, com es veu per la continuació. Sir diu : « la cólera que us ha sobrevingut

i la ira de part de la preséncia del Senyor Déu». El parallelisme resulta més perfecte. Com-
pareu 2, 7 i 20. — Les veines de Sion. Podrien ésser les altres ciutats i pobles que es tro-

baven al voltant de Sion. Car a Jer. 49, 18 (text grec 30, 12), el terme per «veines» in-

dica les ciutats circumve'ines que foren destrüfdes juntament amb Sodoma i Gomorra. Pero

la comparació de Lm. 1, 2, 17-18 fa més probable la interpretació que hi veu una referen-

cia ais pai'sos i pobles que voltaven Judá (vegeu la nota al v. 24). La influencia de Lm. 1,

4 i 6 explicada, encara, l'ús de Sion per a designar Jerusalem. — Déu ha fet... Alguns ma-

nuscrits, Sir i V prefixen un car, que és probablement original. En comptes d' expressar tot

seguit la seva pena, Jerusalem donaría la raó per qué l'han d' escoltar les veines de Sion.

10. Car. Explica el gran dol de Jerusalem (v. 9). — Meus filis i filies. Que es parli de

filis, malgrat que Fautor ha presentat més amunt Jerusalem com una dida (v. 8), obeeix,

potser, al fet que la major part deis deportats eren de Jerusalem, o a l'altre que la batalla

final durant la qual havien estat fets presoners s' havia desenrotllat a la ciutat Santa. Com
passa sovint a la Biblia, la « captivitat » és atribuida únicament al voler de Déu, sense teñir

per res en compte les causes segones. Els semites consideraven la historia com una realitza-

ció precisa deis diferents designis de Déu.

11. La joia de veure'ls tots al seu voltant s'ha mudat en dolor profund. Potser «amb
plor i dol» és una aHusió a la primera Lamentació. De conformitat amb el v. 8, Jerusalem

parla d' « alimentar », sense que digui res d'infantar els qui havien marxat.

12. Que ningú no manifesti joia insultant per la desgracia de Jerusalem. A les Lamenta-
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he estat desolada pels pecats deis meus filis,

per tal com han declinat de la llei de Déu
13

i no han conegut les seves prescripcions

i no han anat pels camins deis manaments

de Déu,

ni han petjat les sendes de 1' educado en la

seva justicia.

Veniu', les veines de Sion,

i considereu la captivitat deis meus filis i filies,

que 1' Etern ha fet venir sobre ells

!

Car ha fet venir sobre ells una nació des de lluny,

una nació impudent i d'altra llengua,

que no ha pas respectat el vell,

ni s'ha apiadat de 1' infant,

14 <

15

peccata filiorum meorum,

quia declinaverunt a lege Dei.

13 lustitias autem ipsius ne-

scierunt, nec ambulaverunt

per vias mandatorum Dei, ñe-

que per semitas veritatis eius

cum iustitia ingressi sunt.

14 Veniant confines Sion, et

memorentur captivitatem fi-

liorum, et filiarum mearum,

quam superduxit illis aeter-

nus. 15 Adduxit enim super

illos gentem de longinquo,

gentem improbam, et alterius

cions (i, 21 ; 3, 63; 5, 21) és descrita amb amarguesa aquesta satisfácelo maligna. Compa-

reu el v. 31. — La vldua és dit, segurament, sota la influencia de Lm. 1, 1 (cf. Is. 54, 4).

Altrament la dona privada deis seus filis no és cap vídua. Solament pot ésser qualificada de

tal, quan ha perdut el seu marit. I en tota la peca no s' insinúa per res que Jerusalem hagi

experimentat una pérdua semblant. — Han declinat... Sempre el gran pecat d' Israel: la

transgressió metódica de la Llei (cf. 3, 12). Es simptomátic que ja no es digui res de la

desobediencia a la veu del Senyor manifestada per mitjá deis profetes (cf. 1,21; 2, 20).

13. Expressa d'una manera més analítica el concepte de la transgressió de la Llei, el qual

és presentat en forma negativa com a les confessions. Les diferents clausules són prácticament

sinónimes. Els «filis» de Jerusalem no van conéixer les prescripcions (cf. 2, 12), és a dir,

no van observar-Ies. L'educació «en la seva justicia» es referiria a la instrucció religiosa ba-

sada en la Llei=justícia de Déu, que hom donava ais jueus. Jerusalem reconeixeria que els

seus «filis» no s'havien comportat segons l'educació legal que havien rebut de petits.

14. ' Venin' . G porta la tercera persona «que vinguin les veines» etc. Pero el canvi brusc

de la tercera persona (vinguin ) a la segona (considereu ) dins el mateix verset resulta un poc

sorprenent, encara que no aparegui del tot anormal en l'hebreu (cf. Is. 1, 29, on, pero, s'ha

de corregir probablement la tercera persona per la segona). Aixó fa pensar que el text pri-

mitiu hauria portat un imperatiu, com donen Sir i V, en lloc de l'imperfet jussiu que supo-

sa G. La darrera part del verset és una repetició literal del v. 10, on es troben també la

majoria deis elements de l'hemistiqui segon. Per l'hemistiqui primer, vegeu el v. 9. Potser

tot el nostre verset és una interpolació posterior, car sembla destorbar entre el v. 13 i el v.

15, per tal com l'un dona la impressió de prótasi de l'altre.

15. Car. Si el v. 14 no fos auténtic, aquesta causal explicativa s'hauria d' atribuir al qui

hauria manipulat el text. La resta del verset és una transcripció gairebé literal de Dt. 28,

49-50, amb el canvi natural deis futurs per perfets histories. El carácter convencional de la

descripció de la nació enemiga no és massa a propósit per a facilitar la identificació d'aquesta

nació llunyana, impudent i que parlava una altra llengua. Per alguns deis seus trets compa-

reu, encara, Is. 28, 11; 33, 19; Jer. 5, 15; Ez. 3, 5-6; Dn. 8, 23; Lm. 5, 12-13.
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1

linguae :

16 qui non sunt reve-

riti senem, ñeque pueroruni

miserti sunt, et abduxerunt

dilectos viduae, et a filiis

unicam desolaverunt.

17 Ego autem quid possum

adiuvare vos? 18 Qui enim

adduxit super vos mala, ipse

vos eripiet de manibus ini-

micorum vestrorum. "Am-
bulate filii, ambulate : ego

enim derelicta sum sola.

20 Exui me stola pacis, indui

autem me sacco obsecratio-

nis, et clamabo ad Altissi-

mum in diebus meis. 21 Ani-

maequiores estote filii, clá-

mate ad Dominum, et eripiet

vos de manu principum ini-

16
i s'ha endut els amats de la vídua

i ha orbat de les filies la solitaria.

17
Jo, pero, com us podría socorrer? jerusaiemexhor-

18
Sí, el qui ha fet venir sobre ' vosaltres ' la " cínfi?n{a"

s
*

desventura,

us deslliurará de la má deis vostres enemics!
19 Aneu, filis, aneu,

car jo he d' ésser deixada desolada

!

20 M'he despullat la roba de la pau,

i m' he revestit del sac de la meva suplicació:

cridaré vers l'Etern durant els meus dies.

21 Animeu-vos, filis, clameu a Déu,

i us deslliurará del poder, de la má deis enemics.

16. Els enemics, bárbars i insensibles, del v. 15 han deportat els amats, és a dir, els filis,

de la vídua (cf. el v. 12) juntament amb les seves filies, de manera que l'han deixada sola

i abandonada (cf. Jer. 26, 9). «Solitaria» respon, segurament, a «sola» de Lm. 1, r, igual

que « vídua » és un eco de « com una vídua » del mateix escrit i verset. Podría estranyar que

no es digui absolutament res de la catástrofe de la ciutat, ni tan solament del temple de Je-

rusalem, anomenat « delit deis ulls » deis jueus a Ez. 24, 21. Semblant silenci s'ha d' explicar,

segurament, per la finalitat de 1' escrit, que era de consolar els «venuts ais gentils» (v. 6),

i no de parlar de la ruina de Judá en general.

17. Després de la lamentado ve el missatge de consolació. L' autor ens transporta ara al

moment de la partenca deis jueus de Jerusalem cap a la captivitat. Dirigida ais qui havien

d' ésser deportáis, 1' apostrofe comenca amb la trista constatado de la impossibilitat en qué

es trobava Jerusalem de prestar-los un ajut eficac. La pregunta ací, com sovint a l'Antic

Testament, demana una resposta negativa. Sir l'expressa directament, la negació. S'haurá per-

dut el membre paraHel, que ara sembla mancar a G?
18. Si Jerusalem és incapaz de socorrer els seus filis malaurats, en canvi n'hi ha un altre

que ho pot fer, i ho fará arrabassant-los de la má deis enemics ais quals han tstat lliurats

(v. 6). Es aquell mateix que els ha enviat el mal (vv. 9-10). L'alliberació futura és anun-

ciada com segura, pero no es precisa quan tindrá lloc (vegeu el v. 22). — 'Vosaltres' . Ho
afegim amb alguns manuscrits grecs, Sir i V. Compareu 2, 7.

19. Per ara, Jerusalem ha de restar sola i abandonada, puix que tal és el voler de Déu.

La mare desolada es resigna a llur partenga en captivitat, encara que amb molta pena al cor.

20. De la pau, l'abillament de festa, com el porten les dones en temps de benanan^a i de

pau. — Del sac, símbol de dol i penitencia. — Durant els meus dies, mentre jo visqui. Jeru-

salem ha canviat el seu abillament de festa (cf. Jdt. 10, 3; Est. 14, 2 text llatí) per un ves-

tit de penitencia; el seu refugi será la pregária (cf. Lm. 1,7, 15-17; 2, 18-19). «Suplicació»

és una falsa traducció de Phebreu 'enüt, que vol dir própiament « aflicció, dol» (cf. Ps. 22,

25), pero que és usat també en el sentit de «suplicar» (Ps. 88, 1). Compareu 5, 1.

21. La invitado a teñir coratge va unida a la de pregar perqué Déu els alliberi de l'o-

pressió. En lloc d' « animeu-vos » (cf. el v. 5), Sir porta « deixondiu-vos » com a Is. 51, 17
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Déu els salvará

2 Car espero per 1' Etern la vostra salvado,

que em vingui alegría de la part del Sant

per la misericordia,

que us vindrá aviat de la part de 1' Etern,

el vostre salvador.
3

Sí, vaig aviar-vos amb dol i plor,

pero Déu us restituirá a mi amb plaer i

joia per l'eternitat.

4
Car, així com ara han vist les veínes de Sion

micorum. 22 Kgo enim spe-

ravi in aeternum salutem

vestram : et venit mihi gau-

dium a sancto super mise-

ricordia, quae veniet vobis

ab aeterno salutari nostro.

23 Emisi enim vos cum luctu

et ploratu : reducet autem

vos mihi Dominus cum gau-

dio et iucunditate in sempi-

ternum. 24 Sicut enim vide-

runt vicinae Sion captivitatem

vestram a Deo, sic videbunt

et in celeritate salutem ve-

stram a Deo, quae superve-

nid vobis cum honore ma-

gno, et splendore aeterno.

certament.

la vostra captivitat,

així veuran aviat la salvado de la part del

vostre Déu,

la qual vindrá sobre vosaltres amb gloria

gran i esclat de 1' Etern.

(cf. Is. 52, 1). Vegeu Lm. 2, 19. La mare vol infondre ais seus filis que han de marxar a

l'estranger la seva mateixa confianza. — Del poder és probablement una perífrasi del següent md.

22. Jerusalem espera fermament la salvado deis seus filis, obrada per Déu (cf. Is. 12, 2;

Ps. 3, 3). Tal sembla el pensament del verset. Pero la manera d' expressar-lo és insólita i

gramaticalment defectuosa. «Per 1' Etern» és, potser, una glossa, que s'hauria de suprimir.

«De part del Sant» hauria d'anarmés aviat darrera «misericordia». Sorprenen, encara, la di-

versitat de noms particulars per a indicar Déu i la repetido del verb «venir de la part». En

vista de tot aixó és difícil de sostreure 's a la impressió, que el verset ha experimentat, si

més no un augment indegut per obra d'una má estranya. Per les darreres paraules, vegeu Ps.

24, 5, d'on resulta ciar que el terme éXer¡fioovvr¡ (=misericórdia) correspon a l'hebreu nj?"]X,

justicia (més tard almoina, cf. Dn. 4, 24). «Justicia» seria una metonimia per a designar

els béns gloriosos que Déu conferirá ais alludits en alliberar-los, amb connotado a la fidelitat

del Senyor a complir la seva paraula. Jerusalem espera que els seus filis serán salvats, per-

qué sap que Déu és «just» (1, 15; 2, 6), que « manté la seva paraula» (2, 1 ). Una pro-

mesa de repatriació i de restauració del poblé ha estat citada a 2, 31-35. L'adverbi «aviat»

fixaria ara la realització de la «misericordia» per a dins de poc (cf. els vv. 18 i 24).

23. Ofereix la mateixa antítesi dolor-joia, que el v. 11. Pero ara és canviat el subjecte

del verb a la segona part del verset: Déu, en lloc de Jerusalem del v. 11. Es que el retorn

será degut únicament a la iniciativa divina (cf. 2, 34). — Amb plaer i joia. Els corresponents

termes hebreus ocorren sovint junts a l'Antic Testament. Un parallel de «joia per l'eternitat»

es troba a Is. 35, 10; 51, n.

24. El pensament de Jerusalem va ara a les vei'nes de Sion (cf. el v. 9). No es diu que

s'haguessin alegrat de la desgrácia de Jerusalem (vv. 12-13). Solament és oposat l'especta-

cle que havien presenciat abans les vei'nes de Sion, amb l'altre ben divers que els será dat

de contemplar aviat. No cal dir que el primer havia deixat Jerusalem vexada i humiliada da-

vant els pobles ve'ins. Pero la humiliació será sobradament compensada per 1' esclat del nou

fet gloriós. L' interés en la seva rehabilitació davant els altres no es compendria gaire si les

«vei'nes de Sion» fossin les altres ciutats jueves deis voltants de Jerusalem, que havien caigut

al mateix temps que ella i que serien rehabilitades juntament amb ella. La rivalitat i gelosia
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6
Filis, suporteu amb paciéncia la cólera que ha

vingut sobre vosaltres de la part de Déu

!

L' enemic t'ha perseguit, pero vcuras la seva

destrucció aviat,

i posaras el peu sobre llurs bescolls.

6
Els meus delicats hagüeren d' anar per camins

aspríus,

foren emportats com un folc rat^iat pels enemics.

7 Animeu-vos, filis, i clameu a Déu,

car pensa en vosaltres el qui us [ho] ha

enviat.

envers la capital que implicaría la dita interpretació, no són insinuades enlloc de la nostra

composició. — Vturan aviat. No sabríem pas dir si es tracta d'un simple tret propi de la sis-

tematizado (cf. Is. 56, 1 ), o bé si 1' autor sagrat pretenia realment anunciar la imminéncia

de la salvació d'Israel. En el segon supósit, serien inconeguts els motius d'ordre natural que

haurien excitat en els cors una esperanca tan falaguera. Potser alguna excitació nacionalista,

com la que commogué les jueries d'Orient abans de la revolta contra Roma de l'any 135 p. C.

25. Al v. 24 (i v. 23) l'autor s'ha tornat a situar en el punt de vista de l'exili efectiu

deis «venuts ais gentils». Co que fa més comprensible que es parli de la proximitat del re-

torn a la patria, tant més que no ha estat precisat enlloc el temps que durava ja el dit exili.

Pero, per qué s' invitaría ara a la paciéncia, sobretot si es té en compte que no s'alludeix

per res a la imminéncia de la fi de la tribulació, 50 que hauria estat el motiu més poderos

per a suportar pacientment la desventura? Es que som transportáis una altra vegada al mo-

ment del comiat deis captius (v. 17)? — La cólera... Es com al v. 9. — El peu sobre llurs

bescolls, literalment «caminarás sobre llurs bescolls», els dominarás completament (cf. Dt. 33,

29 de G). Aquesta segona part del verset podria haver estat afegida més tard. Remarqueu

el canvi de subjecte. El qui ha estat perseguit és el poblé jueu en general o Israel, no sola-

ment els deportáis de més amunt.

26. Descriu la deportació deis jueus amb una nova metáfora, que mostra la humiliació

de qué foren victimes. Aparentment és Jerusalem, que continua parlant. Per raó del context,

«meus delicats» (cf. Is. 47, 1 i 8) s'hauria de prendre com un sinónim afectuós de «filis»,

més aviat que com una designació de les persones de més autoritat i més riques de Jerusa-

lem (cf. Lm. 1, 15; 4, 5). Pero no seria impossible que s'hagués d'entendre deis jueus en

general, com a la segona part del verset precedent. «Camins asprius » és un eco d'Is. 40,

4. Els « delicats » haurien estat obligats a caminar per unes sendes accidentades i pedregoses,

com les que es fan seguir ais animáis ratziats que 1' enemic s'emporta cuitós cap al propi

campament. Potser el verset és també una interpolació posterior, per tal com s'hi parla deis

«delicats», i no ais delicats com en el context.

27. La primera part és una reproducció simple deis mateixos mots del v. 21. A la sego-

na part sorprén la manca d'objecte explícit del verb «enviar» (própiament «ha fet venir so-

bre»), que, pero, es sobreentén fácilment: els mals o desventura que sofreixen (cf. els vv.

18-29). La nova invitació a suportar-los i a pregar es basa en la certesa que Déu es recor-

dará benévolament d'ells un dia i els deslliurará de la má deis enemics (v. 21).

25
Filii patienter sustinete

iram, quae supervenit vobis:

persecutus est enim te ini-

micus tuus, sed cito videbis

perditionem ipsius : et super

cervices ipsius ascendes.

26 Delicati mei ambulaverunt

vias ásperas : ducti sunt enim

ut grex direptus ab inimicis.

27 Animaequiores estote filii,

et proclámate ad Dominum':

erit enim memoria vestra ab
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erraretis a Oto : decies tan-

tum iterum convertentes re-

peró que ei cer-
28 Tanmateix, així com la vostra déria fou d'esgar- eo

> i ui duxit vos
-

28 s^
Srbzelde

"

riar-vos Uuny de Déu,

torneu a cercar-lo deu vegades més fort.

29 Car el qui ha fet venir la desventura sobre qu ¡retis eum. 29 Qu¡ enim

VOSaltreS, ¡nduxit vobis mala, ipse rur-

fará venir sobre vosaltres 1' alegría eterna amb sum adducet vobis sem P iter "ki • , nam iucunditatem cum salute
vostra salvacio.

vestra.

30 Anima 't, JerUSakm :
30 Animaequior esto Ieru-

et consolará el qui t' anomena !

salem
>

exhortatur enim te
>

néu conhorta le- q i \ r i i , < qui te nominavit. 31 Nocen-Deuconhoruje si
Malaurats els qui t han maltractada ; ., , .

trusaiem, j tes peribunt, qui te vexave-

i s' han alegrat de la teva caiguda ! rum : et qui gratuiati sum

28. Perqué esdevingui un tal capgiramcnt de coses, és necessari que els interpellats es

converteixin ben sincerament, substituint a la passió que els féu allunyar del qui els havia

creats (vv. 7-8) un zel deu vegades més intens en la recerca de Déu. És a dir, que llur

metánoia o canvi de ment ha d'ésser complet, ben sincer.

29. Es la repetició deis vv. 18 i 23. La causal car, difícil d' explicar, és, potser, una falsa

traducció de 1' asseverativa sí. Jerusalem clouria el seu parlament de comiat ais seus «filis»

amb la reiteració de l'asseguran^a que serán certament alliberats per Déu. A diferencia deis

vv. 22 i 24, ara no es diu tampoc quan tindrá lloc el felic. esdeveniment, si aviat o tard.

vv. 30-35. Acabada 1' exhortado de Jerusalem ais seus filis deportáis, 1' autor reprén la pa-

raula per adrecar a la mateixa Jerusalem un missatge de consolado análeg al precedent (vv.

30-38, més 5, 1-9). Solament el v. 34 podría fer pensar que el qui parla és Déu, com a la

segona part d' Isaías. Pero a la resta de la peca es parla indiscutiblement del Senyor a la ter-

cera persona. Per atribuir la perícope a un autor diferent de 1' autor deis vv. 5-29, manquen

arguments demostratius de la diversitat d'escriptor. La secció comenca també (cf. el v. 5)
encoratjant Jerusalem amb l'anunci que Déu vindrá en el seu ajut (v. 30), i que castigará

els seus enemics (vv. 31-35).

30. Anima't. Es el mateix verb del v. 5. Compareu, encara, els vv. 21 i 27. — T' ano-

mena. En rigor podria significar: «Aquell que t' anomena segons el seu ñora», o sigui,

Aquell, el nom del qual és anomenat sobre tu, que li pertanys (cf. 2, 15 i 26), o també:

«Aquell que t'ha cridat peí seu nom», que t'ha escollit entre les altres ciutats (cf. Is. 43,

1; 45, 4). Pero el més probable és que l'expressió conté una aHusió a Is. 48, 2; 62, 1 i

4 etc. De manera que es tractaria de la imposició d'un nom, com ho indica Sir amb la seva

traducció análoga a Dn. 1,7 (cf. Fil. 2, 9). Els noms donats per Déu eren penyora de la

misericordia divina envers algú. Sobre el nom que donará a Jerusalem, vegeu 5, 4.

31. Aquest verset i el següent semblen un eco de la famosa apostrofe de N. S. Jesucrist

contra algunes ciutats palestinenques (cf. Mt. 11, 21-24). L' exclamado «malaurats», més

exactament «esfere'fts», «aterrits», correspon en práctica a «Ai de...» Es la condemnació,

unida a l'amenaca, de tots aquells que havien fet mal a Jerusalem i s'havien alegrat de la

seva destrucció. Els qui 1' havien tudada i els qui s'havien alegrat del seu mal són, evident-

ment, els mateixos personatges. El v. 33 impedeix de veure en els qui «s'han alegrat» les

poblacions ve'ines de Judá o Jerusalem (cf. el v. 12). Per desgrácia, el text no precisa més

la identitat deis alludits.
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in tua ruina, punientur. 3 - ci-

vitates, quibus servierunt fi-

lii tui, punientur: et quae

accepit filio-, tuos. 33 Sicut

enim gavisa est in tua ruina,

et laetata est in casu tuo, sic

contristabitur in sua desola-

tione. 34 Et amputabitur exul-

tatio multitudinis eius, et

gaudimonium eius erit in

luctum. 35 Ignis enim super-

venid ei ab aeterno in lon-

giturnis diebus, et habitabitur

a daemoniis in multitudine

temporis.

36 Circumspice Ierusalem

ad Orientem, et vide iucun-

ditatem a Deo tibi venientem.

32 Malaurades les ciutats a les quals han hagut de

servir els qui infantares

!

33

34

35

36

Malaurada la qui ha rebut els teus filis

!

Car així com s' ha alegrat de la teva caiguda

i s' ha gaubat de la teva ruina,

així será adolorada per la seva propia desolació.

Li llevaré 1' exultació de ciutat molt poblada,

i la seva insolencia es convertirá en dol

!

Car un foc vindrá sobre ella de la part de 1' E-

tern per llargs dies,

i será habitada de dimonis per un més llarg

temps.

Esguarda cap a llevant, Jerusalem,

i veges la joia que et ve de Déu !

i !i promet la re-

venja.

Promesa de pro-

per retorn.

32. Aquest verset s' aplica millor ais esdeveniments de l'any 70 p. C, que ais de l'any

587 a. C. Es sabut que en la primera ocasió foren venuts molts jueus com esclaus, i que

una altra part d'ells fou duta a Roma per formar part del corteig triomfal del vencedor.

Els antics profetes, encara, no amagaven mai el nom de la ciutat on foren menats els exi-

liats de Nabucodonosor, com és el cas ací.

33. Identifica els malfactors del v. 31 amb una persona moral, no determinada altrament,

a la qual será aplicada la pena del talió. Una profecía semblant es llegeix a Jer. 50, 10 i

29; 51, 49 respecte a Babilonia. No es parla diferentment a Ap. 18, 6-8 de la Babilonia es-

piritual, que era Roma.

34. Déu mateix manifesta per boca de 1' autor el seu propósit de castigar la culpable, que

ara apareix com una gran ciutat, plena d' insolencia. El cástig correspondrá a alió mateix (cf.

el v - 33) 9ue ^a «insolent» havia fet a Jerusalem: llevar-li els seus filis o habitants (cf. el

v. 16). — De ciutat molt poblada, literalment: «de la seva populositat » o gran multitud

d' habitants. Déu humiliará la gran ciutat, llevant-li 1' ocasió d'orgull que és per ella la seva

nombrosa població. El reprotxe és peculiar al nostre llibre. En si convindria més aviat a

1' Urbs (=Roma), que no pas a Babilonia. Per cap deis altres llibres de la Biblia no se sap

que la gran metrópoli caldea s'hagués mai enorgullit d'una manera especial de teñir una po-

blació extraordinaria. «Insolencia» recorda Jer. 50, 31-32.

35. La causa immediata de la despoblació de la gran ciutat culpable será el foc (cf. Jer.

51, 58), com llavors de la destrucció de Sodoma i Gomorra (Jer. 50, 40). Será redui'da tam-

bé la ciutat a cendres ? O destruida d' una altra manera, com ho havia estat Jerusalem ? Es

certament molt simptomátic que no s'especifiqui res sobre aquest particular, i que la mateixa

catástrofe de la població sigui solament un efecte miraculós de la cólera divina, sense inter-

venció de les causes segones. Sobre els dimonis, compareu Is. 13, 21-22; Jer. 51, 37.

vv. 36-5, 4. Anunci del retorn deis captius i invitació a Jerusalem perqué deposi en con-

seqüéncia els vestits de dol i es vesteixi deis de festa, consonants amb la nova situació

gloriosa que Déu li procura.

36. Esguarda, cf. Is. 49, 18; 60, 4. — Cap a llevant. Hom podria veurc en aixó una
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37 Ve't ací que vénen els teus filis que hagueres

d' acomiadar,

vénen aplegáis de llevant fins a ponent a la

paraula del Sant,

jubilants de la gloria de Déu.

37 Ecce enim veniunt filii tui,

quos dim isisti dispersos, ve-

niunt collecti ab Oriente us-

que ad Occidentem, in verbo

sancti gaudentes in honorem

Dei.

prova que els exiliats havien de venir de la direcció de Babilonia. Pero s'ha de remarcar que

1' autor afegeix tot seguit al verset següent que els filis, que Jerusalem havia hagut d' aco-

miadar, són aplegats de llevant fins a ponent - a 5, 5 de ponent fins a llevant. No sembla,

per tant, que la dessús dita indicació sigui altra cosa que el fruit de la sistematització.

37. De llevant fins a ponent. Com podien haver estat aplegats de Test fins a l'oest, si

eren els filis que Jerusalem havia acomiadat (cf. el v. 19), els quals havien anat tots en una

mateixa direcció (cf. 3, 7)? L'incís convindria més aviat a la reunió deis jueus de la Diás-

pora, és a dir, dispersáis per les diferents parts del món d'aleshores (cf. la nota a 5, 7).

La frase sembla una imitació d'Is. 49, 12. — A la paraula del Sant, per ordre del Déu d'Is-

rael. El Sant -designació de Déu més aviat rara a la Biblia (cf. Jb. 6, 10; Is. 40, 25; Hab.

3, 3)- fa reunir i recondueix a la patria els jueus que n' havien estat allunyats, sense que

es serveixi d' un instrument huma, d' un Moisés com llavors de 1' alliberació d' Israel de la

térra d'Egipte. Ell personalment s'ho fa tot (cf. el v. 35). — De la gldria de Déu, de llur

alliberament meravellós que tant manifesta la gloria del Déu d' Israel.
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CAPÍTOL V

EL RETORN GLORIÓS DELS EXILIATS

•Exue te ierusaiem stoia Despulla 't, Jerusalem, la roba del teu dol i de la ^1^^.
luctus, et vexationis tuae: et

teya afl¡C(-jó)
«W-

indue te decore, et honore • 11 111 1
• 1 t\ •

revesteix-te de la gala de la gloria de Deu
eius, quae a Deo tibi est . .

, . per 1 eternitat

!

sempiternae gloriae. 1 Cir- 1

cumdabit te Deus dipioide
" Embolca 't amb el mantell de la justicia de Déu,

¡ustitiae, et imponet mitram posa sobre el teu cap la mitra de la gloria

capiti honoris aeterni. 3 Deus de 1' Etem !

enim ostendet spiendorem 3 Qr D¿u mostrará a tota la qui és sota el cel
suum in te omni, qui sub k ^ esp lendor-
cáelo est. 4 Nominabitur enim , ^ , , , , ^ , ,. ,

n . Car el teu nom de la part de Deu es dirá per
tibí nomen tuum a Deo in r

.
r

1
' Ptprn 1 ti t

*

sempiternum : Pax iustitiae,
*.iwiumi. •

et honor pietatis. « Pau-de-la-justícia-i-glória-de-la-pietat » !

1. Per les idees i el llenguatge, cf. Is. 52, 1. Jerusalem és invitada a deposar els vestits

de dol que havia revestit (4, 20) i a abillar-se, com una reina, de tota la seva gloria; Déu
mateix li ofereix l'ornament més precios. La «gala de la gloria» és una metáfora per a ex-

pressar la magnificencia i esplendor deis béns messiánics (cf. la nota que segueix).

2. Cf. Is. 61, 10. La justicia de Déu és l'estat huma de pau i felicitat que resultará de

l'alliberament del poblé, obrat peí Senyor. La gloria de l'Etern (cf. el v. 5) és sinónim de

justicia i designa el mateix estat gloriós, propi del temps de la deslliuranca. Semblant estat

és expressat per les dues metáfores del mantell amb qué s'ha d'embolcallar i de la mitra amb

qué s'ha de cofar. La descripció recorda un poc la célebre panoplia de St. Pau a Ef. 6, 11 ss.

3. A tota la qui és sota el cel, a la térra tota. Déu fará que tot el món pugui contemplar

1' esplendor i gloria del nou Israel (compareu 2, 15). Amb aital exaltació, els jueus es res-

quitaran de la humiliació en qué, ais ulls deis altres pobles o nacions, han caigut amb la

catástrofe que s'ha abatut sobre llur pátria.

4. Els profetes anuncien diversos noms per a la Jerusalem deis temps messiánics (cf. Is.

1, 26; 62, 4; Jer. 33, 16; Ez. 48, 35). El nom que Déu li donará segons Baruch, será per

l'eternitat, és a dir, definitiu, com definitiu será l'estat gloriós en qué el poblé es veurá me-

ravellosament instaHat. «Pau» implica no solament la tranquiHitat de l'ordre, sinó també la

prosperitat material i el benestar físic. «Justicia» és pres en sentit metonímic (cf. la nota al

v. 2). « Pietat » semblaría expressar el carácter misericordiós o graciós de la «gloria» (v. 2;

cf. el v. 9), que Déu conferirá al seu poblé restaurat i glorificat ais ulls de tota la térra

(v. 3). Pero el terme grec tradueix a vegades temor de Iahué, que és sinónim de religió,

observanca fidel de la Llei (compareu 4, 12-13); de manera que el segon element del nom

20 La Biblia, vol. XV-II
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Els seus filis tor-

nen

pur camt merave-

llosament prcpa-

rat.

5
Aixeca't, Jerusalcm, i ten-te sobre 1' altura

i esguarda cap a llevant i veges els teus filis

aplegats de ponent del sol fins a llevant a la

paraula del Sant,

jubilants perqué Déu se n' ha recordat

!

6
Cert, sortiren de tu a peu,

menats pels enemics,

pero Déu els condueix cap a tu

portats amb gloria com [en] un tron reial.

7
Sí, Déu ha ordenat que sigui abaixada

tota muntanya alta, i els puigs perennes,

i que siguin terraplenades les valls

per esplanar la térra,

per tal que Israel caminí

segur sota la gloria de Déu.
8

I també els boscos i tot arbre flairós

fan ombra per a Israel per ordre de Déu.

5 Exurge Ierusalem, et sta

in excelso: et circumspice ad

Orientem, et vide collectos

filios tuos ab Oriente solé

usque ad Occidentem, in

verbo sancti gaudentes Dei

memoria. 6 Exierunt enimabs

te pedibus ducti ab inimicis :

adducet autem illos Dominus

ad te portatos in honore si-

cut filios regni. 7 Constituit

enim Deus humiliare omnem

montem exceisum, et rupes

perennes, et convalles replere

in aequalitatem terrae : ut

ambulet Israel diligenter in

honorem Dei. 8 Obumbrave-

runt autem et silvae, et omne

lignum suavitatis Israel ex

nou podría significar que la «religió» florirá esplendorosa a la Jerusalem venidora, en con-

trast marcat amb alió que havia passat en la Jerusalem antiga.

vv. 5-9. Invitació a Jerusalem a pujar a les altures per contemplar el retorn gloriós deis

seus filis que ja venen guiats per Déu. Compareu Is. 51, 17; 49, 22; 60, 4, 9; 66, 20; 52, 12;

58, 8, que els nostres versets evoquen d'una manera molt marcada.

5. A la paraula del Sant, vegeu 4, 37.
— Perqué Déu se n'ha recordat, perqué Déu s'ha

recordat d'ells salvant-los. Vegeu 4, 27; Is. 51, 17; 60, 4.

6. Com un tron reial, lli<;ó un poc estranya. Probablement la partícula de comparació és

cmprada en el sentit praegnans de l'hebreu com en un tron. La lli^ó com filis de reialme, és

a dir, com filis de rei, que porten alguns manuscrits i V, sembla deguda al desig d' evitar

la dificultat del text present. Alió que tindríem ací seria, senzillament, la fórmula apocalíptica

que tant apareix en els llibres d'Ezequiel i de Daniel. A Is. 66, 20 és sobre carros, lliteres

etc. que són portats els israelites que tornen a la patria, per tal com són els gentils que els

acomboien. En el nostre text, en canvi, del moment que és Déu mateix que els guia, els

mitjans de conducció no són própiament carros o lliteres, sinó quelcom que 1' autor no pot

descriure d'una manera definida. Els israelites 110 són portats «en un tron reial», sinó sobre

quelcom que s'assembla a un tron reial (Charles).

7. Cf. Is. 40, 4. Déu mateix conduirá Israel (cf. Is. 42, 16-17; Ex. 13, 21) en aquest

nou Exode que será el retorn deis jueus de les terres on es troben. L' autor pensa, probable-

ment, en la repatriació de tots els jueus de la Diáspora (cf. el v. 5 ; 4, 37), i no solament

en la deis deportats de més amunt. L' esplanament deis camins será perqué Israel -en sentit

etnológic : el poblé jueu en general- pugui caminar sense dificultat.

8. Quan Israel tornará a la seva térra de Palestina, Déu creará boscos enmig del desert

o arbres a les vores deis camins -1' autor no ho precisa-, perqué el protegeixin amb llur om-

bra contra els raigs del sol (d'Orient?). Els arbres serán una mena de succedani de la co-
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mandato Dei. 9Adducet enim

Deus Israel cum iucunditate

in lumine maiestatis suae,

cum misericordia, et iustitia,

quae est ex ipso.

9
Sí, Déu dura Israel

amb joia a la llum de la seva gloria,

juntament amb misericordia i justicia

que vénen d'ell.

lumna de núvol del temps de l'Éxode (Ex. 13, 21-22). Els arbres d'olor, és a dir, de fusta

olorosa afegiran llur perfum ais altres encisos del viatge. En rigor totes aqüestes meravelles

podrien ésser simples metáfores, destinades a posar en relleu les joies del retorn a la térra

deis pares (cf. el v. 9). Pero la introducció d' altres elements sobrenaturals en alió que pre-

cedeix faria pensar que 1' autor prenia en sentit literal les seves afirmacions.

9. Déu durá. La manera d' expressar-se indica que, malgrat les invitacions precedents, el

retorn no és pas considerat tan imminent com podria semblar. Els sinónims misericordia i jus-

ticia es refereixen ais béns extraordinaris que Déu atorgará a Israel al temps de la restaurado

(cf. el v. 2).
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LLETRA DE JEREMIAS





INTRODUCCIÓ
TÍTOL

LA lletra de Jeremías és una composició en prosa sobre la vanitat Génereuterm.

i la ridiculesa de la idolatría. L' eplgraf que l'encapcala qualifica

la peca de lletra o epístola, encara que no té res de 1' estil epistolar.
1

Més aviat li convindria el nom de dissertació, si el mot no impliqués

un discorriment metódic sobre una matéria determinada, co que no es

dona en la present composició. « AHocució exhortatoria» expressaria més

exactament el génere literari d' una peca que es troba en la mateixa li-

nia d'Is. 44, 9-20; Jer. 10, 1-16 (cf. Sav. 13, 10-19; 14, 8-21;

15, 15 ss. ). Tots ells, en efecte, pertanyen a una mena d' apologética

fácil contra els déus del politeisme, els quals són identificáis amb llurs

estatúes.

CONTINGUT I DIVISIÓ

L'epígraf indica 1' autor, els destinataris i les circumstáncies de la EP ¡ graf.

lletra. Els vv. 1-6 formen un petit prefaci-admonició, en estil directe : introducá.

1' exili durará molt de temps, fins a set generacions ; no us deixeu

guanyar peí temor deis déus, a la manera deis gentils. A la vista del

cuite que els és retut, renoveu la vostra fe en el Déu d' Israel. Ve a con- p0iém¡c» PróPi»-

tinuació el eos de la lletra (vv. 7-72), que és una enumeració monó-

tona de consideracions sobre el no-res i impoténcia deis ídols. Les re-

flexions a manera de tornada amb qué és escandida de tant en tant

1' enumeració, donen a la peca l'aspecte de divisió en perícopes : els

1 ) Jeremías havia intervingut una vegada amb lletra prop deis exiliats a Babilonia ( cf. Jer. 29, 1 ss. ). Po-

dría ésser una de les raons perqué 1' escrit present ha rebut el nom de lletra o epístola. En si, les dues « lletres »

eren completament distintes, i adrecades a uns destinataris també distints.
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déus són recoberts d' or i d' argent, vestits sumptuosament, pero no

poden parlar ; són robats per llurs propis sacerdots, i corroits peí rovell

i per la quera; teñen armes, i no es poden defensar (vv. 7-14). Re-

ben tota mena de injuries sense que se' n sentin (vv. 15-22); no

teñen ni vida ni moviment (vv. 23-26); el cuite que els és donat,

és indigne i está en contrast amb les prescripcions de la Llei mosaica

(vv. 27-32). Són incapacos de fer res, en bé o en mal (vv. 33-39).

Són deshonrats per la confianca mateixa que els demostren llurs adora-

dors i per les immoralitats que ells patrocinen (vv. 40-44). Llur existén-

cia és de duració limitada, per tal com són l'obra de moríais; no saben

salvar-se deis perills de la guerra (vv. 45-49). La mentida de la ido-

latría será desemmascarada més tard (vv. 50-51). Els déus són inca-

pacos de sostreure' s a la rapacitat deis lladres ; són inferiors ais éssers

inerts, ais animáis, ais objectes més humils, per tal com no serveixen

Final. per a res de bo (vv. 52-71). Una frase de carácter gnómic sobre el

«just» (v. 72) clou la lletra, de la qual són totalment absents les

formules protocoláries que serien de rigor en una lletra o epístola pró-

piament dita.

LA IDOLATRIA COMBATUDA

és ia idoiatna de L' objectiu de 1' autor de la «Lletra» era prevenir els jueus que es-
Babilónia, . t> 1 *1 i • 1 1*

taven a punt d ésser deportats a Babilonia, contra la seduccio que po-

drien exercir sobre ells les cerimónies esplendoroses del cuite idolátric

que presenciarien a la térra on haurien de viure des d'ara (cf. els vv.

1-6). Semblaría, dones, natural de pensar que la idolatría combatuda

era la babilónica. No obstant aixó, l'opinió comuna entre els crítics

acatólics íins fa relativament poc de temps era que 1' autor sagrat havia

no la d'Egipte. polemitzat contra la idolatría en general i especialment contra la d'E-

gipte. Pero llur manera de pensar es basava més en arguments lingüís-

tics que en observacions objectives. Per aixó, després de l'estudi ex-

haustiu de Nauman 1 ádhuc els acatólics s' han convencut que la idolatría

visada és la de Babilónia, i que 1' autor la coneixia bastant bé. La seva

i ) Citat a la « Bibliografía » del final de la ¡ntroducció.
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coneixenea de les institucions religioses de la Mesopotámia es manifesta,

de fet, en la manera que parla deis déus, deis sacerdots, del cuite, i

de la psicología deis fidels. En canvi, la manca absoluta d'atacs sarcás-

tics contra la zoolatría fa del tot improbable la destinació de la lletra

a jueus que residien a Egipte, on els animáis sagrats tenien gran im-

portancia en el cuite. De més, Is. 40 ss. i Jer. 10, 1-16, deis quals

depén la present lletra, combaten indiscutiblement la idolatría de Babi-

lonia.

LLENGUA

L' escrit s' ha conservat en el text grec i en traduccions que depe- El grec és una

nen d'ell. I la llengua grega és d'una puresa i elegancia que proba-

blement no ha estat superada més que peí llibre de la Saviesa i per

2 Mac, ambdós escrits segurament en grec. Per aixó, molts crítics in-

dependents creien que la « Lletra de Jeremias » havia estat redactada

també en grec, contra la tradició exegética católica que sostenía l'exis-

téncia d'un original hebreu. Pero avui dia sembla que s' ha arribat a

un acord sobre la qüestió, análogament a la qüestió que precedeix so-

bre la classe d' idolatría combatuda. Els arguments a favor d' Un OTlgl" L' original era

nal hebreu són alguns hebraismes (cf. deis vostres pecáis que haveu co-

mes, literalment que haveu pecat, v. 1 ; un home jutge, v. 13 ) i l'estranya

fraseología del grec en certs passatges que resulten ara poc intelligibles.

En aquest sentit és particularment significativa la falsa traducció marbre

al v. 71.

AUTOR I DATA

Segons 1' epígraf que la precedeix, la lletra seria del profeta Jeremias, Opiníó tradicio-

el qual l'hauria composta en ocasió de la partenca imminent deis

exiliats cap a Babilonia. La doble indicació ha estat acceptada en ge-

neral sense objecció pels exegetes católics, ádhuc pels moderns. 1

Els

1) Cfr. Ed. Kalt, Das Buch Bamch, 1932, pág. 8; Simón-Prado, Praehcliones biblicae-V. T., vol I, 1949,

págs. 530-531; Hópfl-Miller-Metzinger, Introductio specialis in V. T. 1946, pág. 454; L. Dennefeld, Les grands

prophétes {La Sainte Bible VII), 1946, pág. 434.
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La de i. cntka acatólics, al contrari, havien repudiat 1' autenticitat de 1' escrit perqué el
independent. ,

creien compost onginalment en grec, i perqué depén manifestament d' I-

saías (caps. 40 ; 41 ; 40-46) i de Jeremias ( 10, 1-16
; no auténtic ! ),

a més d'altres raons de menor importancia. El segon argument sobre-

tot -el primer ja no és més válid, com acabem de veure a l'apartat

opinió daiguns que precedeix-, ha semblat tan concloent a alguns católics
1

deis úl-
católics. , t

tims anys, que han cregut que calia retornar a les posicions de St. Je-

roni, el qual collocava la lletra decididament entre els « pseudónims ».

inseguretatdeia La data de composició és molt difícil de fixar. La idolatría babiló-
data,

nica que és condemnada a la «Lletra», és certament de baixa época.

És també vers una época tardana que apuntaría la interpretació de la

dada curiosa del v. 2 : molts anys i un temps llarg, fins a set generacions

(vegeu el comentan). El referiment de 2 Mac. 2, 2 a la nostra lletra

és indubtablement molt problemátic. Pero sembla atestar, en tot cas,

que circulava aleshores un llibre apócrif contra els déus, conegut com

Ieremiae apocryphum, 2
en el qual el profeta feia « recomanacions ais de-

portáis perqué no oblidin els preceptes del Senyor i que no s' esgarriin

en llurs pensaments, a la vista deis ídols d' or i d' argent, i deis orna-

probabiemem ments que els recobreíxen » . Si la «Lletra de Jeremias» era una for-
tardana.

ma derivada del dit llibre, s' hauria de datar en conseqüéncia d'una

época molt tardana.
3

POSICIÓ DINS EL CANON

Ésundemeroca- Com el llibre de Baruch, la lletra de Jeremias no es troba tampoc
nónic.

en el canon hebreu. Pero com ell, la lletra ha estat també admesa

dins el canon deis Setanta, on ve després de les Lamentacions i abans

de Baruch, probablement perqué s'ha volgut que estiguessin junts tots

els escrits atribu'its a Jeremias. Els SS. Pares segueixen el mateix ordre.

1) A. Robert, a 1' arricie citat a la «Bibliografía»; Angel Penna, Geremia, Tori, 1952, págs. 427-428. E[

primer conjectura que 1' autor inconegut havia escrit la seva lletra-admonició al comeng del període grec, en vis-

ta de la seducció que exercien sobre els jueus els cuites antics, els quals havien experimentat una certa revifalla

després de les victóries d' Alexandre Magne. El segon admet la mateixa conjectura, pero sense excloure la pos-

sibilitat d' una data anterior, patrocinada peí també católic Góttsberger.

2) Cf. F. M. Abel, Les livres des Maccabées, París 1949, pág. 304.

3 ) És alió que insinúa la posició de la « Lletra » immediatament abans ( G ) o a continuació seguida (Sir i

V) de Baruch, amb la segona part del qual está en relació peí seu tema i pels seus destinataris (cf. Bar. 3,9-4, 4).
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A V i Sir, la lletra ve immediatament després de Baruch, i es presen-

ta com a capítol 6 d'aquest llibre. El text de la Vulgata és el mateix

de la Vetus Latina, car St. Jeroni no cregué oportú de fer una nova

traducció del llibre de Baruch i de la Lletra de Jeremías, per tal com

mancaven en el canon hebreu (PL. 28, 904).

CANONICITAT

De la tradició eclesiástica sobre la canonicitat de la Lletra, St. Je- Inspiració gene-

, . .
1 1 J • ' r 1 ? ralment recone-

roni es 1 única veu propiament discordant, amb la designacio de ipevoe- gUda.

níyQacpog que li dona (Prologus in Jeremiam, PL. 28, 904). Teodoret

la passa per alt. Igualment St. Hilari, encara que al seu Prologas in

Ps. 15 (PL. 9, 241) l'ha endosa en el canon. En canvi, St. Ata-

nasi (Epístola 39; P G. 26, 1437) i St. Ciril de Jerusalem (Catech. IV,

35; P G. 33, 500) la citen com Escriptura. Altres Pares fan allusió

al seu contingut : St. Cebriá esmenta el v. 5 (De oratione dominica,

5; PL. 4, 522), i Tertulia els vv. 3-4 (Scorpiace, 8; PL. 2, 60).

Fírmicus Maternus n' incorpora llargs extractes a la seva obra De erro-

re profanarum religionum, 29 (cf. Corpus Scriptorum ecclesiasticorum, 2,

págs. 124-127).

Probablement per la natura especial del seu contingut i peí seu to

d'émfasi un poc sarcástica, la Lletra de Jeremías no ha estat usada

mai en la liturgia sagrada.
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LLETRA DE JEREMIAS

INUTILITAT I FALSEDAT DELS DÉUS GENTÍLICS

Exemplar epistolae, quam

misit Ieremias ad abducendos

captivos in Babyloniam a

rege Babyloniorum, ut an-

nunciaret illis secundum quod

praeceptum est i 1 1 í a Deo.

C_>ópia d' una lletra que enviá Jeremías ais qui Encap^umem.

anaven a ésser emmenats captius a Babilonia peí

rei deis babilonis, per fer-los saber les recomana-

cions que Déu li havia confiat.

1 PROPTER peccata, quae

peccastis ante Deum, abdu-

cemini in Babyloniam captivi
,

a Nabuchodonosor rege Ba- Babilonia per Nabucodonosor, reí deis babilonis.
tnques '

Cópia d'una lletra. Amb aixó, la inscripció de la nostra dissertació és presentada clarament

com obra del redactor o del qui inserí la «Lletra» en la coliecció deis llibres sagrats. —
Jeremías. Es refereix certament al gran profeta d'Anatot, encara que no s' afegeixi aquest darrer

qualificatiu (cf. les recomanacions que Déu etc.). — Qui anaven a ésser emmenats. Per tant,

quan encara eren a Palestina. Segons Jer. 40, 1, Jeremías es trobava entre els captius.

Per qué, dones, parlar d' enviar? De més, a la biografía escrita per Baruch no s'esmenta cap

lletra del gran profeta enviada ais captius deportáis per Nabucodonosor. Caldrá entendre-

ho deis captius de la primera deportació en temps de Jeconias? El resum (al v. 2) del missatge

de Jeremias de Jer. 29, 4-1 1 ho podría fer pensar. Pero sembla que, en aquest supósit, s'hau-

rien especificat més bé els destinataris. Les amonestacions contra la seducció deis cuites ido-

látrics es comprenen també millor si s' adrecen al poblé en general exiliat a Babilonia, que no

pas ais pocs - i escollits - membres de la primera deportació. — Rei deis babilonis, expressió

propia a la nostra lletra (cf. el v. 1). En els llibres deis Reis, de Jeremias i d'Ezequiel etc.,

el títol és rei de Babilbnia. Sobre Nabucodonosor, rei de Babilonia, compareu Bar. 1, ir. —
Les recomanacions... presenta l'escrit com una amonestació preventiva, d' origen sobrenatural.

La «Lletra» conté un avís diví. — Més que amb els títols habituáis que precedeixen els al-

tres llibres profétics, el nostre epígraf s'hauria de comparar amb la noticia que está posada

al cap de les Lamentacions a G. Presenta també una gran analogía amb la glossa del Targum

a Jer. 10, 11, capítol que la «Lletra» tant posa a contribució.

1. Pels vostres pecats, que no s' especifica en qué consistien, si en la idolatría com es diu

sovint en el llibre de Jeremias (Jer. 2, 3 i 37 ss.
; 7, 8 ss. etc. ) i en els llibres histories,

o bé en la inobservaba de la Llei. L' autor es limita a indicar que el motiu del cástig que

ha colpit Judá amb la supressió de la seva entitat política i la consegüent dispersió del poblé,

han estat els pecats que havien comes contra Déu, literalment «que havien pecat davant (cf.

Bar. 1, 5 i 17) Déu». Aquesta simple menció és suficient per a la finalitat parenctica de 1' autor.



2-5 LLETRA DE JEREMIAS 318

2 Quan haureu, dones, arribat a Babilonia, hi resta-

reu molts anys i un temps llarg, fins a set gene-

racions
; pero després d' aixó us en faré sortir en

pau. 3
I ara, veureu a Babilonia déus d'argent i

d' or i de fusta, que hom porta sobre les espatlles,

i que inspiren temor ais gentils.
4
Guardeu-vos,

dones, de no imitar, vosaltres també, els estran-

gers, i que no us agafi por davant d' ells,
6 quan

byloniorum. 2 Ingressi itaque

in Babylonem, eritis ibi annis

plurimis, et temporibus Ion-

gis usque ad generationes

septem : post hoc autem edu-

cam vos inde cum pace.
3 Nunc autem videbitis in

Babylonia déos áureos, et

argénteos, et lapídeos, et li-

gneos in humeris portari,

ostentantes metum Gentibus.
4 Videte ergo ne et vos si-

miles efficiamini factis alie-

nis, et metuatis, et metus

2. Set generacions, que hom no sap com han de computar-se. D'ordinari, generado equival

a: vida d'un home, és a dir, un període de 30 o 40 anys. A Gn. 15, 13-16, generado

abraca 100 anys. Altres vegades generado equival a membre d' una genealogía sense implicar

cap límit de temps determinat. El número 7 podría teñir un valor precís, o ésser simplement

un nombre rodó, amb valor purament literari, per a designar una quantitat relativament con-

siderable (cf. Gn. 4, 15; Lv. 26, 18, 24 i 28; Dt. 28, 7 i 25; Dn. 3, 19 etc.). Donada,

dones, aquesta diversitat, és injustificat de parlar, sense més ni més, de contradicció entre

el present passatge i Jer. 29, 10 (Jer. 25, 11), o de voler-ne treure massa conseqüéncies

per a la datació de la lletra. L'únic que sembla deduir-se del text és, que es suposen dos pe-

ríodes distints : el deis «molts anys» i el del «temps llarg», que el segueix, el qual és pre-

cisat per la xifra de set generacions. Els « molts anys » podrien correspondre ais 70 anys de

Jeremías (Jer. 29, 10), mentre que el «temps llarg» designaría el període postexílic, que

encara no s'hauria acabat al moment d' ésser redactada la lletra. L'aposició de la determina-

ció fins a set generadons serviría per a accentuar la llarga durada del dit període, del qual no

es veia própiament la fi. El «temps llarg» havia de durar tants anys com els que hom s'i-

magina quan es pensa en la successió de set generacions seguides, és a dir, moltíssims, sen-

se que es pugui precisar quants. — Després d'aixb, del temps prácticament indefinit de qué

s'acaba de parlar. El retorn que es prediu no era, per tant, el deis qui anaven a ésser de-

portats, puix que abans havien de passar almenys set generacions. En la qual cosa es distin-

geix el nostre passatge de Jer. 29, 10. L'anunci de la restauració a la «Lletra» és incidental,

i no fa més que referir el tópic ja conegut per la predicació deis antics profetes (cf. Is. 40,

9 ss.; Jer. 16, 14 s. ; Ez. 34, 12; 36, 1 ss.).

3. Déus d'argent i d'or... no d'argent o d'or massís, sinó de fusta revestida d'or o argent

(cf. Is. 40, 19-20; 41, 6-7; 44, 12-17 etc.) o pintats d'or o d'argent (cf. el v. 7).

Compareu sobre aixó Jer. 10, 4. Res no es diu a G d'ídols de pedra (a diferencia de V),

probablement perqué no eren coneguts a Babilonia. Haurien resultat massa pesants per por-

tar-los a l'espatlla durant les processons. Heródot parla meravellat de la preciositat deis al-

tars i de les estatúes religioses de Babilonia (Heródot, 1, 183). Les seves afirmacions han

estat confirmades en part per les descobertes modernes. Tanta riquesa i esplendor havien quasi

necessáriament de colpir la fantasía deis jueus, habituáis a l'austeritat de les cerimónies del

temple de Jerusalem i d'un cuite que no admetia reproduccions sensibles o artístiques de la

Divinitat.

4. Els jueus no han de deixar-se impressionar per les estatúes precioses i per les mostres de

veneració que els prodiguen els gentils. La recomanació de no témer els falsos déus fa l'objecte

també de Jer. 10, 1 ss. Pero ara es tracta en particular de la impressió davant espectacles cultuals.
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veureu una gernació davant i darrera d' ells que

els adora! Ans digueu amb el pensament: «A tu

cal adorar, Senyor ! »
6 Car el meu ángel és amb

vosaltres, i ell requerirá les vostres ánimes

!

7 Car llur llengua fou estergida per un artesá, Eisuoissóndéus

i ells mateixos són recoberts d' or i d' argent
;
pero

falS03 '

són falsos i no poden parlar.
8

1, comperuna don-

zella que s' agrada de compondré 's, prenent or,

9 confeccionen corones per ais caps de llurs déus.

De vegades passa encara que, havent els sacerdots

sostret de llurs déus or i argent, se'n serveixen

per a ells mateixos ;

10
sí, en donen ádhuc a les

prostitutes de sobre el terrat. I els componen com

5. Davant i darrera d'ells, durant les processons solemnes en qué eren passejats a través

de la ciutat per la célebre via ¡acra de Babilonia. — Ans dignen. Ben lluny de renegar de

llur religió, portats peí desig d' imitar els gentils, els jueus com a bons fidels- han de fer

mentalment una directa professió de fe en Iahué.

6. El meu ángel. Cf. Ex. 23, 20, 23; 32, 34; Dn. 3, 49; 13, 55 i 59. L' autor cedeix la

paraula a Iahué, probablement per influencia deis passatges del llibre de l'Exode. — Reque-

rirá, venjará sobre vosaltres amb la mort qualsevol temptativa d'apostasia. Que 1' autor sagrat

recorrí a una amenaca semblant, revela la gran impressió que causaven tais manifestacions

idolátriques i el perill de seducció que representaven per ais jueus. En lloc de requerirá, al-

guns tradueixen el verb grec per prendrá cura. El significat és possible, pero no gaire proba-

ble ací. A la Biblia, especialment a Jeremías (Jer. 11, 21; 19, 7 i 9; 22, 25; 34, 20 etc.)

la interpretació més segura és 1' hostil, en el sentit d' « atemptar a la vida d'algú».

vv. 7-14. Parlen de 1' origen i de la impoténcia deis ídols. Molts deis elements que inte-

gren la descripció es troben solament a la religió babilónica o sobretot en ella.

7. Car llur llengua... Depén del que precedeix: no temeu els ídols, car llur llengua etc.

L'allusió a la llengua implica que la boca deis ídols estava oberta com per parlar. — Ells

mateixos, llur eos. El pensament que els ídols están recoberts d'or i d' argent (cf. Jer. 10,

4) ocorre també ais vv. 3, 9, 10, 29, 38, 50, 54, 56. — No poden parlar. Sobre la mudesa

deis déus gentílics, compareu Ps. 115, 5.

9. Corones. Els documents cuneiformes parlen d'ofrenes de corones ais déus (cf. M. Jas-

trow, Die Religión Babyloniens und Assyriens, I, pág. 169). Corones designa probablement - a

més de les corones própiament dites - també els casquets, sovint ornats de dos coms, carac-

terístics de la divinitat. — Sostret. El verb grec expressa la idea de sostracció fraudulenta. I és

ben possible que els sacerdots gentílics cometessin semblants lladrocinis en profit propi (cf. Dn.

14, 14 ss.). Pero és possible també que l'autor sagrat hagi presentat com tal, el simple

costum d'apropiar-se els sacerdots, després d' algún temps de restar exposades al temple,

les ofrenes fetes ais déus, costum que hauria estat sancionat per la llei (cf. pels vestits,

el v. 32), pero que ais ulls d'un jueu havia d'aparéixer summament estrany i ridícul.

10. Sobre el terrat, segons tota aparenta, sobre els terrats deis edificis del temple mateix.

Alguns adopten l'altre sentit de oiéyo$ o sia bordell, Pero llavors sembla que el text hauria

vos capiat in ipsis. 5 Visa

iMque turba de retro, et ab

ante, adorantes, dicite in cor-

dibus vestris : Te oportet

adorari Domine. 6 Angelus
enim meus vobiscum est

:

ipse autem exquiram animas
vestras.

7 Nam lingua ipsorum po-

lita a fabro, ipsa etiam inau-

rata, et inargentata falsa sunt,

et non possunt loqui. 8 Et

sicut virgini amanti ornamen-
ta : ita accepto auro fabricati

sunt. 9 Coronas certe áureas

habent super capita sua dii

illorum : unde subtrahunt

sacerdotes ab eis aurum, et

argentum, et erogant illud

in semetipsos. 10 Dant au-

tem et ex ipso prostitutis,

et meretrices ornant : et ite-
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homes amb els vestits, els déus d'argent i els

déus d'or i de fusta.
11 Pero aquests no es salven

del rovell i de la corcadura. Abillats d' un man-

tell de porpra,
12 han de deixar-se torear la cara

per causa de la pols de la casa, que és espessa

sobre ells.
13

1 tal té un ceptre, com un home jut-

ge d' una contrada que no pot fer morir qui 1' o-

fén.
14 Té també una espasa a la dreta i una des-

tral, pero no pot defensar-se de la guerra i deis

lladres. Per on són coneixedors que no són déus

:

no tingueu, dones, por d' ells

!

hagut de dir al i no sobre el bordell. Proslitutes podría designar les hieródules o prostitutes

sagrades en general, de les quals sabem que n'existien en alguns temples de Babilonia. Pero,

per qué es diría que eren sobre el terrat? Perqué hi dormien per raó de la fresca? (cf. Jos. 2,

6). Seria un poc estrany. Nosaltres creuríem més aviat que el verset fa aHusió a les suposades

esposes de Bel - remarqueu que Bel és l'únic déu esmentat nominalment a la lletra (cf. v. 40) -,

les quals dormien a la petita cambra-santuari que es trobava a la part superior de la gran

torre o \igural (cf. Heródot 1, 181). — Vestits. Ais temples es preparaven sempre vestits i

ornaments perqué servissin ais ídols. Els vestits preciosos eren usats especialment els dies de

gran solemnitat, un poc com alió que passa amb els ornaments sagrats o els mantells de la

Verge entre els católics. Com que els jueus no tenien estatúes de la Divinitat, no podien

disposar tampoc de « vestits » per a abillar-les.

11. Del rovell i de la corcadura, del rovell en la part que són d'or i d'argent, i de

la corcadura, en la part de fusta. Rovellar-se l'or és una imatge un poc atrevida, bé que no

del tot inusitada a Orient. Compareu Jm. 5, 3; Mt. 6, 20.

12. Han de dcixar-sc torear la cara. AHudeix, probablement, a la cerimónia del reniament

de la boca, que 1' autor sagrat explicaría irónicament com un simple fregament de la pols que

s'havia posat sobre els déus. Hom practicava aquest rentament sobretot al moment de l'erecció

i consagració d' un ídol. Després de revestir-la de porpra, per raó de la fusta, hom portava

solemnement 1' estatua a 1' Eufrates, on se li feia prendre un bany i li era rentada la cara.

— De la casa, del temple. Compareu el v. 16.

13. Ceptre o vara, símbol de llur dignitat com si fossin jutges, pero són uns jutges que

no poden castigar ni tan sois aquells que els ofenen. Pero, és que els jutges portaven vara

O bastó de comandament? Probablement el grec xQi%r¡c, és la traducció de l'hebreu Bab*, que

designava un governador en general (cf. el llibre deis Jutges, i els sujetes deis cartaginesos),

més aviat que no pas un simple administrador de la justicia. « Home » és la traducció servil

de l'hebreu t^K, que ací s'hauria de vertir per 1' indeterminat un (jutge=governador).

14. Una espasa. El ver sentit de éyxetQÍóiov, cosa que es té a la má és insegur. A Ez. 21,

3 ss. tradueix 2"in, espasa. Potser designa el feix de llamps, símbol de Ramman, déu de les

tempestáis, heretat més tard per Marduc-Bel (Naumann). — Una destral. Sir afegeix a ¡'es-

querra, que probablement és original. Malgrat estar armats, aquests déus no es poden defensar

contra els enemics i lladres. Els temples babilónics foren saquejats més d'una vegada durant

el curs de la historia. I el de Jerusalem, no? Bé que és veritat que allá no hi presidia cap

rum cum receperint illud á

meretricibus, ornant déos

suos. 11 Hi autem non libe-

rantur ab aerugine, et tinea.

12 Opertis autem illis veste

purpurea, extergunt faciem

ipsorum propter pulverem

domus, qui est plurimus Ín-

ter eos. 13 Sceptrum autem
habet ut homo, sicut iudex

regionis, qui in se peccantem
non interficit. 14 Habet etiam

in manu gladium, etsecurim,

se autem de bello, et a la-

tronibus non liberat Unde
vobis notum sit quia non sunt

dii. 15 Non ergo timueritis

eos.
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15
Sí, com esdevé inútil un vas d' home tren- inúdis.

cat,
16

tais resulten llurs déus. Erigits a les cases,

llurs ulls són plens de la pols deis peus deis qui

entren,
17

i com són tancats els atris tot al voltant

a algú que ha mancat al rei, com a dut a la

mort, així asseguren els sacerdots llurs cases

amb portes i panys i barrots perqué no siguin

robats deis lladres.
18 Llums encenen, ádhuc més

nombrosos que per a ells mateixos, deis quals no

en poden veure cap.
19 Són com una biga de les

de la casa, pero diuen que llurs cors són llepats

:

no s' adonen deis réptils de la térra que roseguen a

ells i llur vestit.
20 Teñen la cara ennegrida del

fum de la casa.
21 Sobre llur eos i sobre el cap

voletegen muriacs, orenetes i els ocells, i igual

estatua de Iahué ni armada ni sense armar. La destral era, segons l'opinió més comuna, el

símbol que presentaven les estatúes d'Haddad, el Déu de la pluja i de les tempestes.

15. Fas d'home. Sir diu un vas de terrisser. Probablement 1' original portava fcSH.n, terrissa.

Un vas de terrissa trencat és el símbol de la inutilitat d'una cosa (cf. Jer. 22, 28).

16. Les cases, llurs temples.

—

De la pols deis peus, de la pols aixecada pels peus deis qui

entraven al temple. Pero, els ídols no es trobaven en una celia reservada a la divinitat?

17. El pensament general és ciar, pero la manera d' expressar-lo resulta poc inteliigible.

Atris hauria d' entendre 's deis atris de la presó, pero sembla que llavors el text hauria hagut

de portar %r¡% yvAaxfjg. Potser, com suggereix Withehouse, l'hebreu portava "ij?ty, porta: les

portes són tancades. Com a dut a la mort voldria dir: per tal com és condemnat a mort.

Un manuscrit afegeix 0: o com un que és dut a la mort. No es veu ciar si s' aHudeix a les

precaucions perqué el temple restés ben tancat, o simplement al fet que els déus principáis

eren conserváis dins celles inaccessibles ais profans.

18. Encenen, els sacerdots en honor deis déus. Un manuscrit diu: els encenen molts llums,

deis quals no en poden etc., llicó que és molt preferible a Tactual. L'allusió podría referir-se

al fet que la llum era necessária a les celles sense finestres, o bé a la festa del foc sagrat

que era celebrada a Babilonia amb gran solemnitat.

19. Són com una biga... els ídols. La comparació és molt apropiada, car sabem que les

bigues del temple estaven, com l'ídol, també recobertes de metall precios. — Són llepats. Si

hi ha contrast amb el que precedeix, no es veu pas. Sir dona una llicó diferent. Withehouse

pensa que l'hebreu hauria dit : perd ells (els sacerdots o els gentils) diuen: Llepa (menja),

com si fos un déu vivent. Compareu Dn. 14, 5. Les observacions sarcástiques d'aquest ver-

set i del següent es troben també en part a Filó (De Decálogo, 74).

21. Muriacs. Els rat-penats havien d'ésser una plaga deis temples babilónics (cf. Strabó

16, 7). — Els ocells en general. Sir porta els corbs. — Els gats. El mot grec pot significar

també musida i marta. L'incís podría ésser un afegitó posterior, introdui't a Egipte on els

gats eren divinitzats, i devien trobar-se en quantitat dins els temples. En tot cas, ni ells ni les

21 La Biblia, vol. XV -II

Sicut enun vas hominis
confractum inutile efficitur,

tales sunt et dii illorum

:

16 Constitutis illis in domo,
oculi eorum pleni sunt pul-

vere a pedibus introeuntium.
17 Et sicut alicui, qui regem
offendit, circumseptae sunt

ianuae : aut sicut ad sepul-

chrum adductum mortuum,
ita tutantur sacerdotes ostia

ciausuris, et seris, ne a la-

tronibus expolientur. 18 Lu-
cernas accendunt illis, et qui-

dem multas, ex quibus nul-

lam videre possunt : sunt

autem sicut trabes in domo.
19 Corda vero eorum dicunt

elingere serpentes, qui de

térra sunt, dum comedunt
eos,etvestimentum ipsorum,

et non sentiunt. 20 Nigrae

fiunt facies eorum a fumo,
qui in domo fit.

21 Supra cor-

pus eorum, et supra caput

eorum volant noctuae, et
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hirundines, et aves etiam si-

militer et cattae. 22 Unde
sciatis quia non sunt di¡. Ne
ergo timueritis eos.

23 Aurum etiam, quod ha-

bent, ad spcciem est. Nisi

aüquis exterserit aeruginem,

non fulgebunt: ñeque enim

dum conflarentur, sentiebant.
24 Ex omni pretio empta sunt,

in quibus spiritus non inest

ipsis. 25 Sine pedibus in hu-
meris portantur, ostentantes

ignobilitatem suam homini-
bus. Confundantur etiam qui

colunt ea. 26 Propterea si

ceciderint in terram, a se-

metipsis non consurgunt

:

ñeque si quis eum statuerit

rectum, per semetipsum sta-

bit, sed sicut mortuis muñe-
ra eorum illis apponentur.
27 Hostias illorum vendunt
Sacerdotes ipsorum, et abu-

tuntur : similiter et mulieres

eorum decerpentes, ñeque
infirmo, ñeque mendicanti

aliquid impertiunt, 28 de sa-

crificiis eorum foetae, et

menstruatae contingunt. Sci-

musteles o martes no volen ; si de cas salten. Una conjectura que permetria de conservar el

text, suposa que el traductor grec hauria confós 'ajjoth, falcons o esparvers, amb 'ijjim, pró-

piament xacals, de manera que 1' autor hauria escrit en realitat : «igual que els esparvers»,

els quals també volen. Pero si la confusió resulta plausible, ja no ho és tant la traducció per

gats d'un mot tan conegut com 'ijjim, xacals.

23. Quan eren fosos. La relació d' aquesta cláusula amb la primera part del verset no és

gaire clara, tant més que a Tuna es tracta d'ídols revestits només d'or i d'argent, mentre

que a l'altra seria qüestió d'imatges totes de metall. Probablement és degut aixó a una

traducció inexacta. Hom s' esperaría car ni s' adonen que están bruts o enteláis.

25. Són portats... Compareu Is. 46, 7; Jer. 10, 4 s. — Llur propi deshonor. No és pas

ben ciar si deshonor s'ha d'entendre de la nuHitat de déus falsos, incapaces de moure's

tot sois, o bé de la nuesa o vergonyes que els ídols exposarien a la vista deis homes (cf.

Jer. 13, 26; Na. 3, 5). L'addició de propi afavoriria més aviat la segona interpretació. Pero,

que se sápiga, les imatges deis déus a Babilonia anaven ordináriament vestides (cf. els vv.

10-11, 32, 57). Sobre la manca (metafórica) de peus deis ídols, compareu Ps. 115, 7.

26. Com a morts. Sobre les ofrenes que hom posava a les tombes deis morts, cf. Ps. 106,

28; Eccli. 30, 18-19; Tob. 4, 17. Pels ápats que hom oferia ais déus, compareu Dn. 14, 2.

27. Salant-ne. Es l'únic testimoniatge que posse'im - si el text deia verament aixó - sobre

l'abús de salar la carn de les victimes sacrificades per tal que es guardés. Sir porta una llicó

diferent i possiblement més original: llurs sacerdots se'ls mengen (els sacrificis) i llurs dones

se n afarten. Segons la llei mosaica, els sacerdots havien de menjar-se ells mateixos amb llur

familia la part deis sacrificis que els pertocava, i no els era lícit ni de vendré la carn ni de

conservar-la (Lv. 7, 16-17), nl d' invitar estrangers a participar-ne (Lv. 22, 10, 13).

28. Menstruada, literalment la qui sen a part durant la menstruació. La llei jueva prohibía

lambe que els gats.
22

Per on coneixereu que no

són déus: no tingueu, dones, por d' ells

!

no poden vaier-
23

Sí, 1' or de qué están revestits per a em-
se a si mateixos. i ii« /• *

i / i 11

hclliment, com no en iregui algu el rovell, no

el faran pas brillar ells ; car ni se n' han adonat

quan eren fosos.
24 A qualsevol preu són com-

práis aquells, en qui no hi ha alé de vida.
25 Sense

peus, són portats a les espatlles ensenyant llur propi

deshonor ais homes. 1 s' avergonyeixen ádhuc els

qui els colen,
26

per tal com, si mai en cau cap

a térra, ha d' ésser aixecat per ells ; i si algú el

posa dret, no es pot moure tot sol, ni, si s' in-

clina, no es pot redrecar, ans, com a morts, les

ofrenes són posades davant d' ells.
27

1 venent llurs

sacrificis, llurs sacerdots en treuen profit; i de la

mateixa manera també les dones, salant-ne una

part, ni a captaire ni a pobre no en donen. 28 La

menstruada i la partera toquen llurs sacrificis. Co-
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neixent, dones, de totes aqüestes coses que no

són déus, no tingueu por d'ells.

29
Sí, d'on serien proclamáis déus? Car dones n0 poden «íer

r • 1 J J' J' ._
• J> • J tampoc alsaltres.

posen LmenjarJ davant deus d argent i d or i de

fusta !

30
I a les cases d' ells, els sacerdots s' aclo-

fen tenint les túniques esquincades i els caps i les

barbes raguts - els caps deis quals són descofats -,

31
i udolen clamant davant llurs déus com alguns

en un festí d' un mort.
32 Prenent de llur roba,

els sacerdots en vesteixen llurs dones i els nens.
33 Ni si han patit mal d' algú, ni si bé, no podran

anar a tornes. Ni constituir un rei no poden, ni

deposar-lo.
34 De la mateixa manera ni riquesa ni

diner no poden donar. Si algú, havent-los fet un

a la dona durant les regles o a la partera de tocar res de sant (Lv. 12, 4; 15, 19-20),

puix que ho hauria fet tornar legalment impur com ella mateixa. El verset indicaría que els

babilonis no coneixien cap regla semblant. L'argument de Fautor sagrat val, per tant, només

per ais jueus, i només a ells podia fer impressió. Justament és l'únic que es proposa.

29. Posen el menjar davant els déus (cf. el v. 27). Es un altre argument des del punt de

vista jueu. Al temple de Iahué, les dones estaven excloses del servei litúrgic. Llur partici-

pado en el cuite deis falsos déus feia, ais ulls d'un bon jueu, menyspreable aquest mateix

cuite. A Babilonia, les sacerdotesses formaven una jerarquía ben organitzada. Els era reservat

en particular el cuite de la deessa Istar.

30. Es refereix, probablement, al conegut ritu de plorai la mort deis déus. Els sacerdots

hebreus no podien lliurar-se a semblants manifestacions externes de dol ni a la mort del

més próxim parent, i tenien expressament prohibit de descobrir el cap, de tallar-se els cabells

i la barba i d' esquincar-se els vestits (Lv. 21, 5, 10). — S'aclofen. El verb grec significa

própiament guiar un carro. Potser el text primitiu parlava de seure, com porta un manuscrit

i suggeriria Ez. 8, 14.

31. Udolen clamant, aHusió, sens dubte, a una classe especial de sacerdots anomenats

udoladors, el cridar deis quals sembla que esdevingué proverbial, puix que en un salm de

penitencia babilónic es diu d'un, que clama com un sacerdot udolador (cf. H. Zimmern, Baby-

nische Hymnen und Gcbetc, pág. 26). — Festí d'un mort, el banquet que es celebra després del

funeral en honor del mort. Compareu Jer. 16, 7.

32. De llur roba, deis vestits després que els havien portats un temps i eren substituios

per altres. La cosa era sancionada per la llei; pero ais ulls d'un jueu, aixó era una profanació.

33. Insisteix sobre la idea que els falsos déus no poden influir de cap manera en la sort

deis homes. — Ni constituir un rei. Els babilonis creien fermament el contrari, com ho pro-

ven nombrosos textos cuneiformes. Pero 1' autor s' ádrela a jueus, i, sota el punt de vista

monoteísta deis jueus, solament Iahué podia elevar o abaixar els homes (cf. 1 Sam. 2, 6-16).

34. Ni diner, o petita moneda, xavalla. El paraHelisme (cf. de la mateixa manera) dema-

naria ni pobresa (cf. 1 Sam. 2, 6). Per qué es parla a continuado de la incapacitat deis ídols a

reclamar el compliment d'un vot? Per infiuéncia del cas de la mare de Samuel? (1 Sam. 1, 9-28).

entes itaque ex his quia non

sunt dü, ne timeatis eos.
29 Unde enim vocantur dii?

Qiiia mulieres apponunt düs

argentéis, et aureis, et ligneis:
30 et in domibus eorum sa-

cerdotes sedent, habentes

túnicas scissas, et capita, et

barbam rasam, quorum ca-

pita nuda sunt. 31 Rugiunt

autem clamantes contra déos

suos, sicut in coena mortui.
32 Vestimenta eorum auferunt

sacerdotes, et vestiunt uxores

suas, et filios suos. 33 Ñeque
siquid mali patiuntur ab ali-

quo, ñeque siquid boni, po-

terunt retribuere : ñeque re-

gem constituere possunt,

ñeque auferre. 34 Similiter

ñeque daré dividas possunt,

ñeque malum retribuere. Si-

quis illis votum voverit, et

non reddiderit
;

ñeque hoc
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vot, no compleix, no reclamaran pas.
35 No sal-

varan un home de la mort, ni n' arrabassaran un

de més feble al fort.
36 No restauraran la vista

d' un cec ; no deslliuraran un home que és en

destret.
37 No s' apiadaran de la vídua, ni faran

bé a l'orfe.
38 A les pedrés extretes de la mun-

tanya són semblants les coses de fusta i recobertes

d'or i d'argent, i els qui les colcn serán confosos.
30 Com, dones, s' ha de creure o proclamar que

ells resulten déus ?
40

1 els deshonren encara els

caldeus mateixos que, quan veuen un mut que

no pot parlar, havent portat Bel, preguen que

pugui parlar, com si ell fos poderos de sentir.

41 Pero no poden ells, apercebent-se n, abando-

narlos, car no teñen entcniment. 42
1 les dones,

cenyides d' una corda, s' asseuen ais camins cre-

mant els trits;
43

i quan alguna d'elles, arrossegada

per algún deis passants, és jaguda, reprotxa a la

veina de no haver estat apreciada tant com ella

40. Els caldeus eren els sacerdots o ministres que acomplien els exorcismes. A Dn. 2, 2

formen una classe especial. Segons Heródot (1, 181), el nom esdevingué amb el temps comú

a tots els sacerdots de Bel. — Havent portat Bel, vers el malalt. Pero el natural seria que

el mut sigui portat vers Bel, i no al revés. Sir diu el porten davant la porta. Millor seria

d'afegir un simple a (^N): havent-lo portat a Bel. Llavors el text hi guanyaria en fluidesa i

claredat. — Preguen que pugui parlar, que Bel faci parlar el mut. La mudesa, igual que les

malalties, era tinguda per un efecte deis dimonis. Per aixó els caldeus porten Bel davant el

mut o el mut davant Bel perqué aquest expeHeixi el dimoni que encadena la llengua del mut,

i li torni així l'ús de la paraula. Sobre Bel, cf. Jer. 50, 2.

41. Abandonar-los, abandonar els falsos déus. Malgrat que es donin compte de la inanitat

deis ídols, els sacerdots no teñen el coratge d' abandonar-los per culpa de llur propia estulti-

cia. Per cástig diví, están com encegats espiritualment (cf. Rom. 1, 21 ss.).

42-43. Heródot parla del sacrifici de la castedat que una vegada a la vida havia de fer

cada dona babilónica en honor d' Afrodita = Istar, lliurant-se a un estranger. Segons ell, les

dones seien al temple d' aquesta divinitat amb un cordill tot al voltant del cap en senyal que

el vot o obligació imposada peí costum abominable, no havia estat encara complit (Heródot,

199). Els nostres versets descriuen una cosa molt semblant encara que no idéntica, car He-

ródot no diu res del segó, del v. 42, que les dones cremaven a manera d'encens - proba-

blement una mena de mitjá mágic per a provocar sentiments erótics - i, a més, segons ell,

les dones s'estaven esperant al temple d' Istar, i no pels camins, com és ací el cas (cf. Jer.

3, 2). D'altra banda no és ciar si la corda deis nostres versets és el cordill al voltant del

cap, de qué parla Heródot, o bé una mena de cinyell al voltant de la cintura de la dona,

cinycll que hauria estat romput simbólicament després de consumat l'acte carnal.

requirunt. 35 Hominem a

morte non liberant, ñeque
infirmum a potentiori eripi-

unt. 36 Hominem caecum ad

visum non restituunt, de ne-

cessitate hominem non libe-

rabunt. 37 Viduae non mise-

rebuntur, ñeque orphanis

benefacient. 38 Lapidibus de

monte símiles sunt dii illo-

rum, lignei et lapidei, et au-

rei, et argentei. Qui autem
colunt ea, confundentur.
39 Quomodo ergo aestiman-

dum est, aut dicendum, illos

esse déos?
40 Adhuc enim ipsis Chal-

daeis non honorantibus ea :

qui cum audiermt mutum
non posse loqui, offerunt

illud ad Bel, postulantes ab

eo loqui :

41 quasi possint

sentiré qui non habent mo-
tum, et ipsi cum intellexe-

rint, relinquent ea : sensum
enim non habent ipsi dii il-

lorum. 42 Mulieres autem
circumdatae funibus in viis

sedent, succendentes ossa

olivarum. 43 Cum autem ali-

qua ex ipsis attracta ab ali-

quo transeúnte dormieriteum

eo, proximae suae exprobrat
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i de no haver estat rompuda la seva corda.
44 Totes

les coses que els passen són falsedat ! Com, dones,

s' ha de creure o proclamar que ells resulten déus ?

45
Per artesans i orfebres són afaiconats, res són obrada,^

d' altre no esdevindran que alió que volen els ar-

tistes que ells esdevinguin.
46

1 aquells, els qui

els afaiconen, no esdevindran pas de llarga vida:
47

i com ho deurien les coses afaiconades per ells ?

Sí, han deixat falsedat i oprobi ais sobrenats

!

48
Car, quan s' abat sobre ells la guerra i la desven-

tura, es consulten els sacerdots on s' amagaran amb
ells.

49 Com, dones, no és d'entendre que no són

déus els qui ni a ells mateixos no es salven de

la guerra i de la desventura? 50
Sí, resultant de fusta

i recoberts d' or i d' argent, es coneixerá després

d' aqüestes coses que són falsedat ; a les nacions

totes i ais reis será palés que no són déus, sinó

obres de mans delshomes, i que no hi ha cap obra

de Déu en ells.
51 A qui, dones, ha d'ésser co-

neixedor que no són déus ?

62 Car rei d'un país no constituirán, ni pluja Liur desvaumem.

ais homes no donaran ;

53 tampoc no jutjaran la

causa d' ells, ni repararan tampoc un tort, essent

44. Totes les coses... indica clarament que ais versets precedents es tractava de la prostitu-

ció en honor deis déus. Res de les coses que s'acaben d'esmentar no correspon a la veritat.

47. Els afaiconadors no poden donar a llurs obres el que ells no teñen: l'eternitat, atribuí

essencial de la divinitat. Es impossible, dones, que els déus que fabriquen, siguin verament

déus. — Han deixat, els qui fabriquen els déus, falsedat, cosa falsa que no correspon a alió

per qué ho volen fer passar, és a dir, estatúes que no són veritables déus, i oprobi, un

objecte de confusió i vergonya per ais qui hi creuen.

50. Obra de Déu. La repetició del mot obra en un mateix verset és suspecta. Potser

1' original portava cap Déu que obri en ells. Pero el sentit és el mateix si fa o no fa.

52. Els ídols no poden donar la corona d'un país a un home, com ho fa el veritable

Déu (cf. Gn. 17, 6; 49, 10; 1 Sam. 2, 10; 15, 23), ni donar la pluja (Lv. 26, 4;

1 Sam. 12, 17; 1 Re. 18, 42 ss.
; Jer. 5, 24). Encara que els gentils els atribueixin sem-

blant poder, de fet no el teñen.

53. La causa d'ells, deis homes del v. 52. G diu própiament llur própia causa. Pero

sembla que t'avrojv correspon simplement al sufix possessiu, o reproduiria al més un emfátic

non: ells no poden jutjar cap causa, no poden fer justicia. — Ni repararan un tort o, segons un

altre manuscrit, un a qui és fet tort, un oprimit, que sembla un eco de Is. 1, 17. Segons aixó,

el text original deia, sens dubte, ni alliberaran un oprimit, o ni reprimirán un opressor o violent.

quod ea non sit digna habita,

sicut ipsa, ñeque funis eius

diruptus sit.
44 Omnia autem

quae illis fiunt, falsa sunt.

Quomodo aestimandum, aut

dicendum est, illos esse déos?
45 A fabris autem, et ab

aurificibus facta sunt. Nihil

aliud erunt, nisi id quod vo-

lunt esse secerdotes. 46 Artí-

fices etiam ipsi, qui ea fa-

ciunt, non sunt multi tem-

poris. Numquid ergo possunt

ea, quae fabricata sunt ab

ipsis, esse dii? 47 ReIiquerunt

autem falsa, et opprobrium
postea futuris. 48 Nam cum
supervenerit illis praelium,

et mala
;
cogitant sacerdotes

apud se, ubi se abscondant

cum illis.
49 Quomodo ergo

sentiri debeant quoniam dii

sunt, qui nec de bello se li-

berant, ñeque de malis se

eripiunt? 50 Nam cum sint

lignea, inaurata, et inargen-

tata, scietur postea quia falsa

sunt ab universis Gentibus,

et regibus : quae manifesta

sunt quia non sunt dii, sed

opera manuum hominum, et

nullum Dei opus cum illis.

61 Unde ergo notum est, quia

non sunt dii, sed opera ma-
nuum hominum, et nullum
Dei opus in ipsis est?

52 Regem regioni non su-

scitant, ñeque pluviam ho-

minibus dabunt. 53 Iudicium

quoque non discernent, ñeque
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impotente,
54

sí, com cornelles entre cel i térra

!

També si mai cau foc a la casa deis déus de

fusta o recoberte d' or o d' argent, llurs sacerdote

fugiran i es salvaran, pero ells serán consumits

al mig com bigues.
55 A un rei i ais enemics

no resistirán.
50 Com, dones, s'ha d'admetre o

creure que són déus?

uurinferiorittt. Ni d' espoliadors ni de lladres no es salvaran,

els déus de fusta i recoberte d' argent i d' or,
57

deis

quals arrabassaran 1' or i
1' argent els qui se n' apo-

deren i, tenint la roba amb qué estaven envolu-

pate, se n'aniran. Ni a ells mateixos no es socor-

rerán,
08

de manera que val més ésser un rei que

desplega la seva propia bravesa, o un vas útil en

una casa de qué usará el posseidor, que els falsos

déus, o també una porta en una casa que salva

les coses que hi ha en ella, que els falsos déus,

i una columna de fusta en un palau reial, que

els falsos déus.
59

Sí, el sol i la lluna i els estéis,

essent brillante i envíate per a utilitat, són obe-

diente ;

60
així també el llampec, quan apareix,

és conspicu ; i de la mateixa manera també el

vent bufa en tot país,
01

i quan és encomanat

per Déu ais núvols de passar sobre tot 1' orbe,

executen la comesa ;

02
i el foc, enviat de dalt a

consumir muntanyes i boscos, fa alió ordenat.

Aqueste, pero, ni en parenca ni en forca no són

54. Com cornelles o corbs. La comparado no resulta pas ben clara, tant més que les

cornelles o els corbs, quan plañen a 1' aire, no donen pas la sensació de desvaliment o im-

potencia que voldria expressar el text. Probablement advvaioi ovreg, essent impotenis de la fi

del v. 53 representa la traducció de \T\, están sospesos, penjats : están sospesos com cornelles

entre el cel i la térra (W'ithehouse). Seria una allusió a les imatges que están penjades a les

parets entre el cel i la tena. — Al mig de la foguera i, per tant, són consumits completament.

56. Els qui se n apoderen, els lladres, més forts que els falsos déus.

58. Que els falsos déus. Sir ho omet totes les tres vegades, i probablement amb raó, car

té tot l'aspecte d'una glossa aclaridora. — Una columna de fusta en un palau, la qual troba

la seva utilitat en el palau, encara que desdigui una mica, perqué és de fusta, d'un quadre

luxós. Un objecte sense valor, pero útil, sempre val més que no pas les riques estatúes deis

falsos déus, que no serveixen per a res. Les estatúes són, naturalment, considerades sota l'as-

pecte purament utilitari. El valor artístic que poguessin teñir, no diu res a jueus ortodoxes com

el nostre autor. Es prescindeix també del valor material de l'or o argent, de qué estaven recobertes.

regiones liberabunt ab iniu-

ria : quia nihil possunt, sicut

corniculae inter médium cae-

li, et terrae. 54 Etenim cum
inciderit ignis in domum
deorum ligneorum, argen-

teorum, et aureorum, sacer-

dotes quidem ipsorum fugi-

ent, et liberabuntur : ipsivero

sicut trabes in medio cora-

burentur. 55 Regi autem, et

bello non resistent. Quomo-
do ergo aestimandum est,

aut recipiendum quia dii sunt?
56 Non a furibus, ñeque a

latronibus se liberabunt dii

lignei, et lapidei, et inaurati

et inargentati, quibus hi, qui

fortiores sunt, 57 aurum, et

argentum, et vestimentum,

quo operti sunt, auferent illis,

et abibunt, nec sibi auxilium

ferent. 58 Itaque melius est

esse regem ostentantem vir-

tutem suam : aut vas in do-

mo utile, in quo gloriabitur

qui possidet illud: vel ostium

in domo, quod custodit quae

in ipsa sunt, quam falsi dii.

59 Sol quidem, et luna, ac

sidera cum sint splendida,

et emissa ad utilitates, obau-

diunt. 60 Similiter et fulgur

cum apparuerit, perspicuum
est : id ipsum autem et spi-

ritus in omni regione spirat.
61 Et nubes, quibus cum im-

peratum fuerit a Deo peram-
bulare universum orbem,
perficiunt quod imperatum
est eis.

62 Ignis etiam missus

desuper ut consumat montes,
et silvas, facit quod praece-

ptum est ei. Haec autem
ñeque speciebus, ñeque vir-

tutibus uni eorum similia
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sunt. 63 Unde ñeque existi-

mandum est, ñeque dicen-

dum, illos esse déos, quan-

do non possunt ñeque iudi-

cium iudicare, ñeque quid-

quam faceré hominibus.
64 Scientes ¡taque quia non

sunt dii, ne ergo timueritis

eos.
65 Ñeque enim regibus ma-

ledicent, ñeque benedicent.
66 Signa etiam in cáelo Gen-

tibus non ostendunt, ñeque

ut sol lucebunt, ñeque illu-

minabunt ut luna. 67 Bestiae

meliores sunt illis, quae pos-

sunt fugere sub tectum, ac

prodesse sibi. 68 Nullo itaque

modo nobis est manifestum
quia sunt dii : propter quod
ne timeatis eos.

69 Nam sicut in cucumera-
rio formido nihil custodit

:

ita sunt dii illorum lignei, et

argentei, et inaurati. 70 Eo-
dem modo et in horto spina

alba, supra quam omnis avis

sedet. Similiter et mortuo
proiecto in tenebris similes

sunt dii illorum lignei, et

inaurati, et inargentati :

71A
purpura quoque et múrice,

quae supra illos tineant,

scietis itaque quia non sunt

dii. Ipsi etiam postremo co-

meduntur, et erunt opprobri-

bilitat.

comparables a ells.
63

Per on, ni s'ha de creure ni

proclamar que resultin déus, no essent ells pode-

rosos ni de jutjar un judici ni de fer bé ais homes.
64

Coneixent, dones, que no són déus, no tingueu

cap por d' ells.

66 Car no maleiran els reis, ni els beneiran. Llur contempti-

66 Tampoc no faran aparéixer entre les nacions

senyals al cel, ni brillaran com el sol ni ¡Ilu-

minaran com la lluna.
G7

Les bésties valen més

que ells, les quals poden, fugint cap a un recobre,

ésser útils a elles mateixes.
68

Sota cap respecte,

dones, no és palés per a nosaltres que siguin

déus; per aixó no tingueu por d'ells!
69

Sí, com
un amulet en un cogombrar que no guarda res,

així són llurs déus de fusta i recoberts d' or i

d' argent.
70 De la mateixa manera s' assemblen

també llurs déus de fusta i recoberts d' or i d' ar-

gent a un are en un jardí, sobre el qual es posa

tot ocell, i igualment també a un mort llencat

a la fosca.
71

1 de la porpra i del ' bissus ' que

s' arna sobre ells es coneixerá que no són déus,

i ells mateixos serán finalment devorats i 'serán'

66. Senyals al cel, cf. Jer. io, 2; Mt. 16, r. Per influencia del passatge de Jeremías, i perqué

es tracta de divinitats gentíliques, es diu que els fenótnens han d' aparéixer entre les nacions.

67. Ésser útils a elles mateixes. Hom s' esperaría més aviat amagarse, car tal és el motiu

obvi de la fuga i alió en qué les bésties demostrarien llur superioritat sobre els ídols inanimats.

Potser el traductor llegí equivocadament tbyX^, Per ésser-se útils, en lloc de übvnb, per amagarse.

69. Com un amulet, cf. Jer. ic, 5, del qual depén evidentment el nostre verset.

70. Un are. El mot Qáfivog designa un arbust de la familia de les ramnácies, de les quals

a Palestina n'hi ha almenys 16 classes. Com que l'arg, esbarzer o el que es vulgui no és

própiament una planta de jardí, almenys d' un jardí cultivat, hom podría ésser temptat de

traduir bardissa o tanca feta d'ar^os, esbarzers, etc. La manera d' expressar-se de 1' autor sagrat

suggereix, pero, més aviat un arbust vivent. Comsevulla, 1'arc. designa una cosa menysprea-

ble, feta encara més menyspreable per l'ús que en fan els ocells, posant-se sobre ell i embru-

tant-lo amb llurs excrements. — A la fosca, de la tomba? o a la deis carrers durant la nit,

perqué els gossos i els xacals se'ls mengin? L' autor sagrat vol designar amb aquesta compa-

ració un objecte de suprem menyspreu. Per aixó creuríem que es refereix a la segona inter-

pretació. El mort en qüestió, es referiría a un home, o bé a un animal?

71. Del 'bissus'. G diu del marbre. El traductor ha confós bissus i marbre. Hl

bissus i la porpra són sovint esmentats junts a la Biblia. — Devorats, pels cues (cf. v. 20)?

o bé peí foc? — 'Serán'. Amb un manuscrit Uegim el plural, en lloc del singular de G.
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un oprobi en un pais.
72 Més val, dones, un home

just que no té ídols, car será lluny de 1' oprobi.

um in regione. 72 Melior est

homo iustus, qui non habet

simulachra : nam erit longe

ab opprobriis.

72. Un home just. Val més que qué? Hom troba a mancar el segon terme de comparado.

La justicia que ací es lloa, és la justicia legal. No és la idolatria, sinó l'observanca de la Llei,

la fidelitat estricta al Judaisme, alió que ha de constituir 1' ideal deis destinataris de la «Lletra».

El motiu que s' invoca per convéncer-los, és més aviat d'ordre huma: el desig de veure's

lliure de la confusió i ignominia que proporciona la idolatria ais qui la segueixen. Sembla

que «oprobi» del nostre verset reprén «oprobi» del v. 71. Encara que el mot no seria usat

en un sentit ben bé idéntic en els dos casos. — Si el nostre acabament resulta un poc ines-

perat i no gaire adaptat a una conclusió d'una Lletra, en canvi revela molt bé la finalitat

perseguida per aquesta llarga polémica contra el cuite idolátric : persuadir els jueus que llur

interés está a mantenir-se fidels a llur religió patria, sense fer cabal de les aparences en-

lluernadores de les religions paganes; o, dit amb altres paraules, que no abandonin llur gló-

ria i les coses que els són profitoses (cf. 4, 3-4) en benefici d'un tercer.
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Abreviatures dels llibres de la bíblia 7

SlGLES 8

Advertiments 9

DANIEL
INTRODUCCIÓ A DANIEL l 3~ 2 7

títol i posició dins el canon. Raó del títol, diversa posició en el canon,

13; Divisió 1 finalitat. Doble element, 13; apéndixs, esquema, forma, cro-

nología, finalitat del llibre, 14; autenticitat del llibre. Opinió tradicional,

opinió de la crítica independent, 15; refutació pels conservadors, resposta ais

arguments de la crítica, posició en el canon, el silenci del Siracida, les difi-

cultáis d'ordre historie, 16; d'ordre lingüístic, 17; genere literari. Carácter

especial del llibre, els episodis, 18; les visions, 19; és una apocalipsi, la

seva superioritat, 20 ; raons : el carácter espiritualista, i universalista, és el

complement de la profecía, 21; formació del llibre. Compilació, 21; com
s'ha format, canvis posteriors, 22 ; llengües i unitat del llibre. Tres llen-

gües, explicacions de l'enigma, inconvenients, 23; la més probable, unitat del

llibre, 24 ; lloc de composició i data del llibre. Procedencia dels episodis,

pátria de les visions, del llibre, 25 ; la traducció dels setanta. Difereix de

TM, valor crítica.

Bibliografía 26-27

Capítol I. Daniel al palau reial de Babilonia 29~38

Introducció, 29; educació dels joves jueus, 31; llur fidelitat a la Llei,

34; recompensa, 37.

Capítol II. El somni de Nabucodonosor 3 9—54

El somni torbador, 39; pretensió del rei, alternativa ais savis, 42; impos-

sibilitat humana de satisfer el rei, la seva fúria, intervenció de Daniel, ^5;
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revelació del misteri, acció de grácies, 45; entrevista de Daniel amb el rei,

46 ; narrado del somni, 48, interpretado, 49 ;
conseqüéncies per a Daniel,

53; i els seus companys, 54.

Capítol III. Els tres joves dins el forn enees 55—73

Erecdó de 1' estatua, 55; inaugurado, 56; ordre d' adorar-la, aquiescencia

deis gentils, 57; refús deis tres jueus, 58; llur resistencia al rei, llur con-

fianza en Iahué, 59; el martiri, 60; justicia de Déu, 62; injusticia del po-

blé, cástig, imploració, 63; motius, propósit d'esmena, 64; que Israel sigui

salvat, i els seus enemics, confosos, 65; 1' ángel dins el forn, 66; himne

deis tres joves, 67; el « Benedicite », 68; estupor del rei, 71; constatació

del miracle, glorificació de Iahué, 72; exaltació deis tres joves, inici del

decret reial, 73.

Capítol IV. La humiliació de Nabucodonosor 74-83

El somni del rei, 74; dificultat de la interpretado, 75; descripció del

somni, l'arbre gegantí, 76; la seva sort trágica, 77; finalitat, 78; demanda

d'interpretació, la interpretado, 79; la sort del rei, consell al rei, 80; rea-

lització del somni, 81; el rei reconeix el domini de Déu, 82; conclusió, 83.

Capítol V. El festí del rei Baltasar 84-95

Profanado deis vasos sagrats, 84; l'escriptura misteriosa, 86; dificultat

d'interpretació, intervenció de la reina, 88; és cridat Daniel, 89; la seva res-

posta, 90; llicó al rei, 91; lectura i interpretado de l'escriptura, 92; glori-

ficació de Daniel, 94; mort trágica de Baltasar, 95.

Capítol VI. Daniel dins l'aljub deis lleons 96-105

Daniel president, 96; enveja deis seus coHegues, 98; llur estratagema,

99; Daniel en contravenció, 100; esforcos del rei per a salvar-lo, 101 ; el

martiri, 102; la nit del rei, constatació del miracle, 103; cástig deis enve-

josos, edicte del rei, 104; Daniel en honor, 105.

Capítol VII. Visió de les quatre bésties i del fill de l'home . . . 106-120

Data, 106; les quatre bésties de la mar, 107; descripció de la quarta,

109; el judici de Déu, 110; cástig de les bésties, 112; el fill d'home, 114;

impressió de Daniel, interpretació de la visió, 116; la quarta béstia, 118; el

seu cástig, 119; el regne deis sants, fi de la visió, 120.

Capítol VIII. La lluita del moltó i del boc i la guerra de la banya

petita contra el poblé deis sants 121-131

Temps i lloc de la visió, 121; el moltó poderos, 122; el boc que el

terreja, 123; la banya insolent, 124; durada del seu triomf, 126; aparició

de Gabriel, 127; interpreta la visió, 128; el rei insolent, 129; i fort, perse-

guidor deis sants, i enemic de Déu, 130; efectes de la visió, 131.
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Capítol IX. La profecía de les setanta setmanes

Temps i ocasió, 132; confessió deis pecats del poblé, 134; i reconeixe-

ment de la justicia de Déu, 135; demanda de misericordia, 136; i de sal-

vació, en vista a la gloria del Senyor, 137; nova aparició de Gabriel, objec-

te de la seva missió, 138; anunci de les 70 setmanes, 140; explicacions, 142.

Capítol X. Preliminars a V explicado de ¡a sort del poblé jueu fins a

1' aurora deis temps nous

Introdueció, 148; la gran aparició, 150; impressió, 151; Daniel és con-

fortat, 152; raó del retard, 153; objectiu de la vinguda misteriosa, 154;

Daniel retornat, 155; l'home misterios i Miquel, 156.

Capítol XI. La sort del poblé jueu fins a 1' aurora deis temps nous

Els tres successors de Cirus, 157; Alexandre Magne i el seu regne, 158;

Ptolomeu I i Seleucus I, 159; Antíocus II i Ptolomeu II, Ptolomeu III i Se-

leucus II, 160; Antíocus III i Ptolomeu IV, 161; Seleucus IV, Antíocus IV

Epífanes, 165; primera expedició contra Egipte, 167; persecució deis jueus,

segona expedició contra Egipte, 168; intervenció nefasta en Judá, 169; els

Macabeus, 170; impietat d'Epífanes, 171; la fi de l'impiadós, 172.

Capítol XII. Consumado. — Conclusió de les páranles de l'home ves-

tit de lli

El protector d' Israel, 175; la resurrecció i premi, 176; carácter secret de

la revelació, 178; escena final, durada de la persecució, 179; sort de Da-

niel, 181.

(Capítol XIII.) Susanna

Introdueció, 182; els dos vells enamoráis, 183; llur pía d'atac, 184;

sollicitació i resistencia de Susanna, 185; és acusada d'adulteri, 186; i con-

demnada a mort, 187; intervenció de Daniel, demostra la mala fe deis

vells, 188; que són condemnats a mort, conclusió, 190.

(Capítol XIV.) Bel i el dragó

Primera escena, 192; segona escena, crisi, 194; solució, Daniel mata

el dragó, 195; és condemnat ais lleons, 196; Habacuc el socorre, 197; surt

illés del perill, cástig deis acusadors, 198.

LAMENTACIONS
INTRODUCCIÓ A LES LAMENTACIONS

nom 1 posició. Títol hebreu, grec i llatí, ordre en el canon, 201 ; con-

tingut. Cinc elegies, de carácter religiós, 201 ; la primera, la segona, la ter-

132-147

148-I 56

157-174

175-181

182-191

192-198

201-206
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cera, la quarta, la cinquena, 202 ; forma literaria. Forma abecedária, 202

;

inconvenients d' ella, nombre de versets, estructura métrica, 203; autor,

data 1 lloc de composició. Anonimat del llibre a TM, atribució a Jeremías

a G i V, 203 ;
conseqüéncies quant a la posició en el canon, objeccions de

carácter general contra tal atribució, objeccions de carácter particular, 204

;

objeccions derivades de les condicions históriques pressuposades, del lloc de

composició, de la diferencia d'estil i de llenguatge, 205; data probable de

la composició, lloc de la composició, 206.

Bibliografía

Lamentació I.

La ciutat desolada, 207 ; inconsolable i inconsolada, infelicitat de Judá,

tristesa de Sion, 208 ; raó de la tristesa, la sort deis caps, 209; records tris-

tos, causa de tanta miseria, notorietat de la culpa, 210; saqueig i profanado

del temple, el poblé afamat, 211; implorado de condol, 212; mode del cás-

tig, reconeixement del seu autor, el desastre, obra personal de Déu, 213;

el motiu del desconsol, abjecció imparella, crida a la compassió deis pobles,

214; decepció, pregária, 215; desig de venjanca, humiliació deis enemics, 216.

Lamentació II

El desastre de la capital, de la regió, 217; tot ha estat destrui't, carnice-

ría deis joves, dol general, 218; efectes de la guerra, al centre nacional re-

ligiós, al temple, a les muralles de la ciutat, 219; l'exili deis principáis ele-

ments, dolor del poblé, del poeta, 220; per la trista sort deis infantons,

apostrofe a la ciutat malaurada, responsabilitat deis nabís, estupor deis via-

nants, 221; joia deis enemics, tot fou obra de Déu, invitado a Jerusalem a

plorar, 222; i penedir-se sincerament, coses esborronadores, severitat del

cástig diví, 223; l'estrall fou complet, 224.

Lamentació III

Explosió de dolor del poeta, 225; el seu martiri, 226; el seu empreso-

nament, conducta de Déu envers ell, 227 ;
menyspreu del públic, gran aflic-

ció del poeta, 228; sentiment d'esperanca, motius, 229; avantatges de la

submissió al voler diví, que ha d'ésser ben humil, car Déu és misericordiós,

230; venjador de tota injusticia, omnipotent, 231; invitado al penediment,

descripció de la cólera divina, l'obra deis enemics, 233; dolor del poeta, el

seu cas personal, 234; demanda d'auxili, socors de Iahué, els enemics per-

sonáis del poeta, 235; invocació de la venjanca divina contra ells, 236.

206

207-216

217-224

225-236

Lamentació IV

Desvaloració general, la deis habitants de Jerusalem, despietat del poblé,

237; efectes en les criatures, en els ríes aristócrates, motiu del desastre,

237-244
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transformació dolorosa deis nazireus, sort preferible deis morts a la guerra,

239; fi horripilant d'alguns nens, explicació teológica del desastre inaudit, i

increíble, 240; responsables, llur vagarejar esborneiats, i escarnits, 241; per

disposició de Iahué, episodis del setge, 242; la fi del rei, 243; maledicció

contra Edom, afirmació de l'esperanca de Sion, 244.

Lamentació V

Introducció, mals generáis, 245; pecat i cástig, 246; sofriments de deter-

minadcs categories de persones, 247 ;
dol, humiliació, la desolació del tem-

ple, crida a Iahué, 248.

BARUCH
Introducció a baruch.

contingut del llibre. Introducció, primera part, segona part, tercera part,

253; carácter compósit. Forma, causes del mal, actitud envers el conque-

ridor, situació histórica, noms divins, 254; dependencia d'altres llibres,

255; llengua. Traduccions, llengua original, 255; autor i data del llibre.

Atribució del llibre, 255; opinió tradicional sobre Fautor, nova teoría d'un

católic, data de composieió, fons historie, 256; lloe de composició, 257;

canonicitat. Deuterocanónic, 258.

Bibliografía

Capítol I. La coliecta per al temple de Jerusalem. — Confessió

Títol, 259; publicació del llibre, 260; impressió, tramesa de la coHecta

a Jerusalem, 262; destinació del diner, 263; per qué el llibre és enviat

a Jerusalem, 265; reconeixement de la culpabilitat del poblé, 266; rebel des

del principi, idólatra, 267.

Capítol II. Continua la confessió deis pecáis

Cástig espantos, 268; pero merescut, 269; demanda de gracia, 271; mo-

tivado, 272 ; certament Iahué havia anunciat el cástig, 274 ;
pero també ha-

via promés de perdonar i restaurar el poblé, 276.

Capítol III. Fi de la confessió. — Elogi de la Llei, la vera saviesa de

la vida

Que el Senyor consideri, dones, la situació actual del seu poblé a l'exili,

279; per qué Israel es troba en exili, 282; la font de la saviesa, 283; inco-

neguda deis pagans, 285; ha estat confiada per Déu, 290; ais isratlites, 292.

245-249

253-258

258

259-267

268-278

279-293
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Capítol IV. Fi de V elogi de la Llci. — Israel, dispcrsal peh seus pecáis,

será reintegrat a Palestina

Es la Llei, exhortació a la seva observarla, 294; els mals d' Israel, cás-

tig deis seus pecats, 296 ; lamentado de Jerusalem sobre la deportació deis

seus filis, 297 ;
Jerusalem exhorta els seus filis a la confianza, 299 ; Déu els

salvará certament, 300; pero que el cerquin amb zel decuplat, Déu conhorta

Jerusalem, 302; i li promet la revenja, promesa de proper retorn, 303.

Capítol V. El retorn gloriós deis exiliáis

Jerusalem ha d' alegrar-se, 305; els seus filis tornen, per camí meravello-

sament preparat, 306.

LLETRA DE JEREMIAS
INTRODUCCIÓ A LA LLETRA DE JEREMIAS

títol. Genere literari, 311; contingut i divisió. Epígraf, introducció, po-

lémica própiament dita, 311; final, 312; la idolatría combatuda. Es la idolatría

de Babilonia, no la d'Egipte, 312; llengua. El grec és una traducció, l'o-

riginal era hebreu, 313; autor i data. Opinió tradicional, 313; la de la cri-

tica independent, opinió d' alguns católics, inseguretat de la data, probable-

ment tardana, 314; posició dins el canon. Es un deuterocanónic, 314; ca-

nonicitat. Inspiració generalment reconeguda, 315.

Bibliografía

Lletra de jeremías. InuüliUtt i falsedat deis déus gentílics

Encap^alament, advertiment general contra les seduccions idolátriques, 317;

els ídols són déus falsos, 319; inútils, 321; no poden valer-se a si mateixos,

322; no poden valer tampoc ais altres, 323; són obra d'artistes, llur des-

valiment, 325; llur inferioritat, 326; llur contemptibilitat, 327.

294-304

305-307
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317-328
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